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ΘΕΑΝῺ ΟΗΟΕΌΒ ΟΕ ΒΙΕΌ5 ἘΚΟΜ ΑΒΙΞΤΟΡΗΑΝΕΒ 

ΑΤΤΕΜΡΤΕΌ ΙΝ ΕΝΘΙΖΒΗ ΑΈΤΕΒ ΤῊ ΟΕΙΘΊΝΑΙ, 

ΜΈΕΤΒΕ. 

[Ὶ ν»αβ δ] υσοᾶ ἱπίο {πῸ αὐάδοϊζυ οἵ ἐΐσας οχροσϊτηδηῦ ὈΥ͂ 

οοηϑίογαϊξίοη οὗ ἃ ἕδοῦ τ Ιοη ΒΙΠουΐο ἅοε68 ποῦ 566πὶ ἴο Πᾶν 

θϑθη ἔακϑη ἱπέο οοπβίοσαύίου ὈῪ ΔΠΗῊῚ ὑγαηβιδῖου οὗ {16 ΠΑ] Ὲ 

ἀἰτίπο Βαπιοατῖϑῦ ἴπ τ Ο56 ᾿ποοΙ ΡΆΓΔΡ]6 σαπῖτβ Π6 Ὠϊσηθβῦ 

αλλ 165 οὗ ἘδΌθ]αῖβ νου Γα5θα Δα ΒατιποηϊζΖοα υἱ0}. ὍΠ6 

Ξαρτοιηθδῦ οἱτΐϑ οὗ ΒΗΌΙΘΥ : παΐποὶν, ὑμαῦ ἢΐ5 τπΆΥν ΘΠ 1οῖ5 

ταδίσιοαὶ ἱπνοπίϊοη οὗ ὅπ6 παρεϑῦϊο Πϑυΐδτηθῖου νγὰ5 δἰ πηοβῦ 

ΘΧΔΟΌΥ σοργοάμποῖθ]α ἴπ ἃ Ἰδησααρο ἴο ὙΥΠΙΟῊ 411 νυ! ῦ! 05 

πα φΟπιδιπδεϊοηβ οὗ αἀπαρεϑύϊο, πη ῖς, ΟΥ̓ΓΓΟΟΠαῖο ΤΠ ΘΈΤΟ 

ΑΥΘ ἂ5 πϑῦτιγαὶ ἀπ ΡΠ] 4016 5. 811 ἀδοῦνο ἀπᾶ βροπᾶδῖο ἔουτη5 

οὗ νϑῦβθ ἅτ πππδΐσταὶ ἀηα δΌμουσθηῦ. 5 1ὖ ΠΆΡΡΘΙ5, [15 

Ἡϊσμοβῦ οθπίσαὶ ᾿Ἰηύθυ!ααθ οὗ ἃ τηοϑῦ Δάοταῦ 6 πηδϑτουρίθοθ 15 

5 ΘΑ5Υ ἴο ἀδίδοι ἔγοπι 105 ἀτατηαῦϊο βοί ὉΠ 0, Δα ον ἔτΌτη 

ϊ5 ἸΥΤΊΟΑ] σοπίεχῦ, ἃ5 1ῦ νγὰβ Θάϑυ [0 σένθ {Π|ὴ6 ἴο 11π6 οἵ 1 

πη ἘΠΡΊ 58. [Ιἢ ὕνο τηθϑύγῖοδὶ Ροϊηΐβ. ΠΟ ὨΪΥ ἄοοβ Τὴν γΘΥΒΊΟΙ 

ΨΥ ΠῸΠῚ {Π6 νϑυῦλ] ραϊζουῃ οἵ [η6 οτἱρσίῖπαὶ. 1 Πᾶνε οἵ 

οοῦυτθο δαᾶρα τῆν πιθβ, ἀηαὰ ἀοαῦ]θα τ ΨΤΏΘΒ, ἃ5 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ 

τηα κου οι σηΐϑ ἴου ὅδ ᾿τηροσυξθοῦϊοη οὗ Δ} οὐ μου νυῖθ6 ᾿ηδαθαπαῖθ 

Ἰαησυᾶσο; Δ πα δα 8}}ν οὗ οοῦγϑο 1 Πᾶν 6 ποῦ αἰτοιηρύεα τΠ6 

ΠΠΡΟΞΞΙΌΙ6 ἃπα τη 6βῖτα}]6 ἔαϑις οἵ τὶ ΡΥ {6 ΥΑΥῸ 

ἂ-' τ -ὼνσι 

δχοθρύϊομαὶ οἴεοῦ οἵ ἃ 11π6 Ἤνθυομαῦα δα Οἢ Ῥγροβθ ἘΠ ἃ 

Ῥυθροπᾶθγαποθ οὗ ποανυ-ἰοοΐεα ΞΡΟΠαΘΘ6Ξ: Δ {15 Του {6 

ΟὈΥ]ΟῸ5 τϑάσοι ὑμπαῦ δὔεῃ ἴξ Βι0 ἢ ἃ Π πε- 10} 1 ἀουθῦ--- 

οουα 6 Θχδοῦν τοργοβαπίθα, ἕοοῦ ἴνν ἴοοῦ αἀπὰ Ῥᾶῦϑθ ἴοΥ 

Ῥᾶῖιξθ, ἴπ ἘΠ ΡΊ 50, Ὁ}}15 ἘΠΡΉΞὮ 11π6 χνοια ΠΟ τποῖο ὉΡ ἃ 

ψΕΥΞΘ ἴῃ ΔΠΥ ῬΙΌΡΘΙ 56Π56 οὗ {π ντοτα πη 5 {Π6 11Π6 1 4Πὶ 

αυϊεπσ αὖ {Πϊ5 πιοιπθηῦ. ἀμπᾶ τὴν Πιδ1Π Ἰηϊοπίϊομ, ΟΥἹ εὖ 

1οαβξῦ τὰν πιδίῃ ααβῖτο, ἴῃ ἐπα πἀπάοτίακίσ ο οἵ {815 Ὀγοῖ δἄνϑ- 

ἔπγο τᾶς ἴο ταποῖν ἃ5 ἴαυ 85 Ῥοββίθ]6 ΤΟΥ ἘΠ5Π5) Θὰτ5 {Π6 

τητιξῖο οὗ {Π|5 τοβοπαηῦ πα {Υὐἱππτη ρηδιιῦ ΠΙΕΙΤΕ, ὙΥ ΠΟ ΞῸΘ5 
τὶπσίηρ αὖ {111 σΆ 1100 ἃ5 οὗ Ἠουβεβ ὙΠῸ 

ἄδλποθ 85 Ὅνγοτε ἴο {Π6 τητι5ῖ0 
ΤΉ ΘΙ οὐ Ποοῖβ τᾶ 6. 

Ἱοι]α ποῖ βθοπὶ οὐοΥ οὐγίοιιβ ἴῃ βϑατύοῖ οὗ 85 δρῦ οὐ ἱπαρῦ 

αποΐξαύίοη ; θαδ ποίῃϊπισ οσἂπ θ6 ἤϊίου {Δ} ἃ νΘΥΒ6 οἵ 5Πδκ- 

5ρϑαγο᾿β ἴο ργαῖβθ δὖ ὁποθ δηα ἴο ἀθβοῦῖθθ [6 τηοϑὲ ὑυ Ρ ο8] 
ψΘ 56 οὗ ΑὙϊϑίορ 888. 

(116 Βιὲργάς, θδ5ὅ-125.) 

ΟΌΜΕ οἱ ἐβθη, γα ἄτα ]ουβ ὈῪ παΐατο ἴῃ δυκη685, 
Δα Κα ἴο {πΠ6 Ἰϑαυββ᾽ σ᾿ ΠΘΥΔΙΙΟΠΞ, 

πμαὺ διὸ 11{{16 οὗ τηϊσηὐ, ἐμδῦ ἃτ τπου]αθα ΟΕ ΤηΐγΘ, 
ὈΠΘΗΘατΙ Πρ 8πα ΞΘ ΚΘ ΠαΕΟΉΞ, 

ῬΟΟΥ ΡὈ] ΤΉ 816 55 ΘΡΠΘΙΊΘΓΔ]5, Οοσα ου 1655 τουτί 15, 85 
γί 5 οὗ βΒῃδᾶονβ ζαβῦ Πθοῖῃσ, 

ΤΑξο τρ τοῦτ ταὐϊπᾶ τιπΐο τπ5 ἐπαὺ ἅτ “θαίῃ]655, πα 
ἀαΐθθος {πῸ ἀδίθ οἵ οὐσ ὈθΙηΡ: 

105, ΟΠ άσθη οὗ θαυ θῃ, τι5, ἈΡΘ]655 ΤΟΥ Δ Υ6;, τ|ι5. 811 οὗ 
γΏο56 ὑποιρηΐβ ἃ16 οἴου Δ] :; ὃ 

ΤΗδΐ γα τηδν ἴτοια μϑποοίοττῃ, μα ν]ηρ' 
411 {1η60Ὲ τὶ οὴὐῦ 85 ἴο τηδύςουβ ΞΌΡΘΥΠΒ 

ΟΣ [πο Ὀεϊηρ οἵ Ὀἰταβ απα ῬΘΡΊ ΠΏ] οὗ σοᾶβ, δῃα οὗ 
Βίγθ 5, Δηα {Π6 ἀδτκ Ὀοθνοπα τοδοῆϊῃρ, 

Τιαἔα]]ν Καοτννῖηρ' ἀυϊστΐ, 1 τὴν Πππια Ὀϊα ῬΥΟαΪΟα5 
ῬδῸΚ ψ ἢ 15 Ῥσδοπίηρσ. 

Τὸ τα Ομδοβ δηὰ ΝΙρ αὖ {πΠ6 ἤτϑὺ, ἀπα {Π6 Ὀ]ΔῸΚ- 
ποϑς οὗ ἀδυκηθϑϑ, πα Η6}1}5 Ὀσοδα Ὀοτάθυ, 

Ἐυ πτὰβ ποῖ, ΠΟΥ δἷστ, πριΐμθυ Ὠθᾶνϑῃ; 6 1π 
ἀθρί5 οὗ (Π8 που οὗ {μ6 ἀατκ ντηρπί Ἤσουν 10 



ΕἸτβὺ ὑπῖηρ Πτϑῦ- θοση οὗ {μ6 Ὀ]ΔοΚ- ΡΙ πτηρα ΝΊΡ ΐ νγὰ5 
ος ἃ Μ]Π6-αρρ' ΒαίομοΘα ἴπ ΠΟΥ ὈΟΞΟΙΏ, 
ὙΈΆ6ΠΟοΘ {πη 6}γ τ ἢ 5ΞΘΆ5Ο.5 τϑυοϊνίηρ' δσαΐη ϑτυγθϑῦ 

Τίονα Ὀατβῦ ουἂὖ 45 8 ὈΪΟΞΞΟΙῚ, 
ΘοΙα ψ]ηρ5 σΊ θαυ ηρ ξοτίῃ οὗ 5 Ῥδοκ, ΠΕ6 τ 811}- 

᾿ ὙὙ1η65 σΈ ΞΕ ὑθχ τ σ᾽, 
ΗΘ, αἴΐου δῖ5 σβα]οοκ πεῖς ΟἼδοϑ, γοϑΘ ]ΩΡ5 810 

οὗ ἀδικη685, 'π Η6}1 Ὀτοδα- ΤΏ] η σ᾽, 
ἘῸΥ Π15 πιϑϑυ!πρβ Ὀοσαῦ Βίτη {Π6 ΓΔΟΘ Οἱ 5 ἢτβὺ, δια 

ὉΡΓΑΙβθα τι ἴο Ἰσηὺ πονν- Πρ ρα, 15 
Ἀπᾶ Ῥεαξογϑ {Π15 νγαὰβ ποῦ {π6 τᾶοβ οὗ {6 σοᾶβ, πηΐὶ 

411 ὑπῖπρβ ὈΥ μονα σοσα πηϊίρα : 
ἈΑπα οὗ Κἰπα υπϊΐοθα τ Κἰπα 1ἢ σΟΙΏΤ ΠΟΙ Οὗ 

ς πὶ ῃδύθγα {Π6 5ΚΥ Δ η6 [6 ξΞ6ὰ 816 
Βτοιρύ ζογίῃ, δπα {π6 βασίῃ, δπα ἐμ ταοβ οὗ ἰμ6 

σοαβ ϑυθυϊδβίϊηρ δηα Ὀ]οδῖ. 80 {Βδῦ νγβ 816 
ΕΔΥ ΑΥΤΔΥ {Π6 τηοϑῦ ἀποϊθηΐ οὗ 81}1 ἐΐησβ Ὀ]οσί, πα 

ἐπαΐ νγϑ 816 οἵ Τιουθ᾽5 σΈ ποδί 
ΤΏΘΙΘ 8416 τηδηϊξοξὺ τη] ο]α 5Ξση5. 6 Πᾶνα τ] Π5Ξ, 

Δηα 1 τι5 μανα {Π6 Τιον65 μα ϊζαϊΐοη ἢ. 20 
Απᾶ τηδηϊξοϊα ἔαῖτ γοῦπρ' ΟΙΚ ὑπμαῦ ἔογύβνγοσα ἴονυθ 

ΟΠΟΘ, 6,6 {Π6 ὈΙοοτη οὗ ἴθι δπαβα, 
Τδνυϑ [86 τηθη ἰπαῦ ὈῬυτϊβιιθα δηα αἀοβισοαᾶ ἔποθτὰ ξθ- 

ααρθα, ὈΥ ἴδ6 Π6ῚΡ οὗ 5 ΟΠ]Υ Ὀοΐτὶθηαθα, 
1 5θοῇ Ὀαῖζ5 ἃ5 ἃ 4181}, ἃ Πδιηϊηρο, ἃ σὍΟΞΘ, ΟΥ̓́Ψ 

ΟΟΟΚ᾽Β ΟΟΙΠΌ 5ίδυϊηρ'᾽ Δηα 5ΞρΡ]6Πα]1α, 
ΑἹΙ Ῥοβύ ροοᾶ ἐμῖηρβ ἐμδὺ Ὀδ6ξ811 θη ΘΟΓῚ6 ἔΤΟΙα 

τι5 ὈΙΓΣΑΒ, 85 15 Ρ] δίῃ ἴο 811 γθβξοὶ ; 
ἘῸΤ ἢιβξῦ γα Ῥτοοϊδίτη δα τηβκα Κη ἴο Π6 1 

ος ΒΡΠΏρΡ, δΔηα {Π6 ψΙΠΙΘΥ ΔΠ6 δι 1} 1 ΞΘΆΞΟΙ : 
ΒΙα βουνῦ, ὑσβθη {Π6 οσᾶπο βίατίβ οἰδησίηρ ΟῚ ΑΥ̓ΤΟ, 

1Π 5}111]- νοϊοΘα ϑιῃῖρταηῦ ΠΌΤΩΌΘΤΙ, 20 
Απα 04115 ἴο {π6 Ρι]οῦ ἴο μδηρ᾽ ΠΡ Πῖ5 του ἀσαὶπ 

ἔοΥ {Π6 56Ά 50, 8Π6 5] ΠΩ ΌΘΤΙ ; 
Απαᾶ {Π6 τγθανο οἱοδκ ἴον Ογθϑίθϑ ὑπ τμϊθξ, 1Ἰθϑῦ ΠΘ 

ΒΙΤΙΡ τηθῃ οἵ {Π 6115 18 1ὖ ἔγθϑζββ, 
Απα ἀρσαὶτι ἐμ υθαξίου {Π6 Κἰΐα σθαρρθδυΐηρ' ΠΟΙ ΏΠΟ65 

ἃ Ομδηδθ ἴῃ {Π6 ὈΓΘΟΖΘΕΒ5, 
Απά {πδαῦ ΠΘΙΘ 15 6 5ΞθΆβοῃ ἔοσ βῃθδυϊηρ γΟΌΣ 5ΞΠΘΘΡ 

οὗ [Πρ ῖγ βρυίηρ' χοῦ]. ΤΉΘΗ αὍ65 [ῃ6 τυ! ον 30 
αἴνο γοῖι ποίϊοαθ ἴο 5611] γοὰγ στθδίοοδσί, δηα ργουϊαθ 

βοιπθίῖηρ' ΠΡὗ ἔου ἐΠ6 Ππραῦ ἐῃμαῦ 5 ἴο ἔο!]ονν. 
ΤῊ ΔΙῸ γγ6 ἃ5 ΑΙΏΙΠΟΗ, ΟΥ̓ ΘΙΡΗΪ, πηΐο γοιῖι, θοάοΠδ, 

Ο ΤΔῪ, ΡΠΟΡιΒ ΑΡΟ]]ο. 
ΒΌΓ, 45 ἢτγβῦ γα οουὴηθ 8}} ἰο σοῦ διριτῖίοα οἵ Ὀἰτᾶξ, 

ἜΥ̓Θἢ 50Οἢ 15 ἴῃ 811} {ΠῚΠΡΒ ὙΟῸΣ ΟΔΥΓΙΑΘΘ, 
ΒΘ {Π6 τηδέξου ἃ τηδίίου οὗ ἰγτϑ8, ΟΥ οὗ δαυῃὶηρ᾽ ΚΟΥ 

ὈΥΘΔΩ͂, ΟΥ Οὗ ΔΩΥ͂ ΟΠΘ᾽5 ΤΑΙ 6. 
ΔΤ 411 {Πϊηρθ γθ 1ΔῪ ἴο ῃ8 ομᾶτρα οὗ α Ὀἱτᾶ {μα 

ῬϑΙοηρ' ἴο αἰβοθυηϊηρ ὑσθαϊοίοι : ϑῦ 
Πρ αὶ ἔαμηθ 15 ἃ Ὀϊτᾶ. 85 γοῖϊ ΥΘΌΟΚΟΙ : γοῖϊ 5Π66Ζ6, 

διηα {Π6 ΞἸΡῚ 5 8ἃ5 ἃ ὈΪτὰ ἴοσ οοηνϊοίίοῃ: 
ΛΠ ἰοἸθηβ δῖα “ Ὀἶτα 5. πιτ γοι-- Ξοιπηαᾶ5 ἔοο, ἀπ 

Ἰδοκουβ, απ ἀοηκουβ. ΤΉθη πιαϑβῦ 1ὖ ποῦ ζο]]ονν 
Γμδὲ το ΑΒῈ ἰο γοῦ 81] 85 {6 τηδηϊξοσὶ ροαμοαᾶ 

ἐμαῦ βρθδκβ 'π ὑσορῃοίϊο Αρο]]ο ἢ 
4 ΑἸΘΈΒΧΟΝ ΟΗΛΗΓΕΒ ΞΥΤΙΝΒΤΌΒΧΕ, 
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ὙΙΤῊ ΝΟΤ ΕΒ, 

Α ΜΕΤΒΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ. 

Ἦν ΟΕ ΤΟΝ, 

ΕΠΙΟΤῚ ΡΕΟΕΈΞΞΟΝ ΟΕ ΘΕΕΕΚ ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΝΕ ΙΝ ΒΑΒΚΥΑΒῸ ΟΟΙΕΟΕ, 

ΟΑΜΒΕΙΡΘΕ, ΜΑΒΕ, 

ΟΑΜΒΕΙΘΘΕ: 

ΡΟυΟΒΙΙΒΗΕΒῸ ΒΥ ΖΟΗ͂Ν ΒΑΞΒΤΙΊΚΕΤΤ, 

Ἀδοοξϑεῖ!εν ἴο {ῦε δῖπίθετνσίίν, 

1849. 



Ἑπϊιογεᾶ δοοογάϊησ ἰο Αοΐ οὗ Ὁοηρταβϑβ, ἰῃ 1Π6 γ8δγ 1849, ὈΥ͂ 

ΤΟῊΝ ΒΑΝΤΥΕῪ 

ἴῃ 186 ΟἸἹοΥ ΚΒ ΟΒΊΘα οὔ 1Π6 Πἰβίγιου σουγίὶ οὗὁὨ 1π6 Ὀϊβίγιοι οὐ ΝΙαβθβϑδομυβοίί5. 

Η ΟΑΜΒΕΙΡΘΟΘΕ: 

ΜΕΤΟΑΙΕ ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΎ, 
Ρ- 

ΡῬΡΕΙΝΤΕΗΒ ΤῸ ΤΗΕ ὈὉΝΙΨΕΚΞΙΤΥ. 



ἱ τό 85 δ. ΝΣ ΟΝ 

ΤῊΕΞ Βιγὰ5. οὔ Αὐβίορῃαηθβ 85 δἰνγαγβ θθθὴ τεσαγάθα 

δἃ5 ΟΠ6 οὗ Πῖ5 τηοβί ἀθ! σία] ρίθοθβ. [Κ {πῃ6 ΟἸουάβ, ἰἴ 

ἰβ σοιηραγαίϊνοὶν τα ἔγομη [ῃ6 οὈ]θοϊ Ομ 6 ᾿ἰσθῆβθ οὗ 

1πουρσῃΐ πὰ Ιδησυάᾶσθ, ΠΟ ἢ ἀδίογιηβ βθνοσαὶ οἵ ἢ ρίαυβ 

ἴο βιοῃ ἃ ἄθσυβθα {πᾶὶ ἰἢθν οδηποί Ὀ6 υβ6α ἴῃ 50 ΠΟ Ϊ5 ΟΥ 

ΘΟ] σοβ, [{ 15 τἼΘ [ΏΘῚΘ. ΔΙΘ 5οὴθ ρᾶββᾶσϑβ ἴῃ [Π]5 ραν 

αἰβὸ ἰοο ἔγϑοὶν Ὄχϑουίθα  δὰϊ 1 πᾶὰβ Ὀθθὴ ἀβοϊἠθά, οἢ 

τηϑίυτο τοβθοίίοη, ἴο ἰθί {Π6πὶ βίδη, 50 ἃ5 ἴο οὔἶδυ (Π6 

ἀγδίὴᾶ βηΐσθ, οὐ [ῃ6 ῥυϊποῖρ᾽ 65 ἡ ΒΙοἢ συϊαθα τὴν ἀθοϊβίοη 

ἴῃ δαϊπησ τπΠ6 ΟἸοιά5. 

ΤΠ ἰοχί οὐ {8 δαϊίοη 18 τϑρυιηΐθα ἔτοτη 1ῃ8 Ῥορίς 

ϑοθηϊοὶ οἵ Πιηάογτί, ἴῃ τΠ6 ρυθραζαίίϊοη οὗ ἰῃ8 ποίεβ, 1 

Βᾶγθ 864 ΟὈοτηϊηθδηίασιθβ οὐ ΟἸγιβδη δηὶθὶ Βθοκ, ἰο- 

Θοίμου Ὑν]ἢ 1Π6 ποίθβ ἃπὰ ὥομο α βαἀϊθά Ὀν νου  ΖΙμΒ : 

1Π6 ποίθ5 οἵ Βοίῃβ, ἰο ψοβθ γδίυδθϊθ δαϊοη 1 δῖ ὑπά6 Γ 

στθαΐῖ ΟΡ] σαι οηβ ; δηὰ ἴΠ6 Ὀτιοῖ, θὰ: Θχοϑὶ]θηΐ, ἃπποίδι ἢ 

οὗ ΒΙαγάββ. Οὐβαϊξ 15 αἰνγὰγβ σίνθῃ Ὁ ψμαΐὶ ἢὰ5. Ὀθθὴ 

ἴδκθη ἔγοίὴ [Πῃ6 ἰάθοῦβ οὗ ἴπθβε αἰβιϊ σι !βη θα βοθοΪαγ5. 

Ϊῃ δάάϊίοη ἰο 1ῃ86 οὐτοαὶ ἀρραγαίῃβ ᾿υδί πηθητοηρά, 1 

ἴᾶνθ οπάἀρανοιτρα ἴο θχρίαίη ἔγοῦ οἴθπου βοῦσοθβ ἃ Ὀγδη ἢ 



ΙΓ ΡΈΕΙ Ε,. 

οὗ [π6 βυθ]θοί, ἰο νὴ 655 αἰζθηίοη πὰ Ποσϑίοίοσθ 

ΡῬ6θὴ φίνθη; ---ἰ τηθᾶη 1Π68 πδίαγαὶ ἢϊβίουυ οἵ {π6 ὈΪΓγάβ, 

ὙΥΒΙΟἢ ἃ. ῥτουηϊηθηΐ ἃ πα ϑηΐθσίαϊπησ ἤσαγαβ Δηοηρ [ῃ6 

ΡΘΙΞΟῊΒ οὗἩ {πΠ6 ρίαν. [1ῃᾶγθ σδυθία "ν δχϑπηηθα ΑΥβίοι θ᾽ 5 

Ηἰβίουυ οὗ Αμῃϊηδ]β, ἔτοσὰ ΏΙΟἢ 1 Πᾶν ἀγαννη 1] υβίγαίνθ 

ἀσβουιρίίοηβ. Βαΐ 1 15 Ψγ)}6Ὸ2Ὶ1 Κποννη {παΐ ἃ σοηβι θυ] 

Ρογίίοη οὗ {π6 Ὀιγάβ οὔ Αὐβίορμαπθβ ἅτ ποί τηθηϊοπρά 

'Ϊη Αὐἱβίοι θ᾽β νου, δηα βοὴθ οὗ {ῃθ8πὶ ἃῖ6 ἰῃπουρῆϊ ἰο 

Ρ6 ὑηκηονη. 16 παΐίαταὶ Ὠιβίουυ οἵ ατθθοθ μὰ5 θ6θῃ 

Δἰπιοβί θη  γ Ιν πο] θοίθα βίπσθ [Π6 τ ΒΘΔΙΌΠ 65 οἵ [Π6 ρΡἢ]- 

ΙΟβορῇου οἵ ϑίασιτα ; δη4 ἤθῦθ 15 8η Ορρουπη!Υ [ῸΓ ἃ 

Ὠδίυγα ἰβῖ, ὑγΟ 15 δί {Π6 βᾶπῆθ {ΠΠὴ6 ἃ σοοά οἰαββίοαὶ βοῇ οἶδ , 

ἴο τᾶ κ6 νϑἰυδῦ]θ σου ]Οὴ5 Ὀοΐῃ ἴο ΒΟΙΘθῸ6. δἃπηᾶ ρῇἢϊ- 

Ιοϊοσνυ. 

Ι βυβροοίοα {πὰὶ 1Π6 ροοὶδβ βοϊθδοϊοη οὐ Ὀιγάβ τὰ ποί 

γηδάθ δἱ γαηάοιη, δι {παᾶΐ. ἴῃ ΘΥΘΙῪ ᾿ἰηβίϑησθ, ἴΠῸΥ ΨΘΥΘ 

ΟΠΌβθη ΜΙ ἃ 5ρθοῖαὶ τηθδηΐϊησ, 8η4 ἰο εἴδβοϊ ἃ ρᾶυῇουϊα 

ΡΌΓΡΟΒΘ, ἴῃ Ροϊηΐ οὗ ἃὐί. ἴῃ δομπβιάθσίησ ἰῃ6 ρἷδὺῪ ἔτουα 

1Π15 ροϊηΐ οἵ νἱϑν, 1 μᾶνθ Ὀθθὴ τπὰοῇῃ ᾿ἱπἀθθίθα ἴο ΤΥ 

[τἰθηὰ δηά οοϊϊθασιθ, Ῥγοΐίβδβοσ Ασϑββὶζ, οὔ ψῃοβα ρῖο- 

ἴουπά ἃπὰ σομηργοῃθηβίνα Κπον]θάσθ οὐ οὐηιποίοσυ 1 

Ὠᾶγθ θθθὴ ρϑυη 64 ἴο ἃγ8}} χηυβθ Ἰη αἰϊθτηρίίησ ἰο 46- 

ἰΘΥΠΊ]ὴ6. [Π8 βρθοῖὶθβ οἵ βοπῖβ οὗ (86 δ᾽γάὰβ βυρροββά ἰο θ6 

ὌΠΚΠΟΜῊ ; 8η4 1 Πᾶνα σοΙὴ6 ἴο [ῃ6 σομποϊαβίοη, ἰπαΐ, ἴῃ δἰ] 

Οᾶθ65, 1Π6 ΟΠαυδοίθ 8Π4 ΠΡ 5. οὐὁἨ [Π6 Ὀἰγάβ ἅτ βχϑοί! νυ 

8Π4 Οὐτγ]οιβὶν δάαριθα ἰο {[Π6 ρᾶγίβ {πθὸν ῬΘΥΌΥΠΙ ἴῃ [Π6 

οοπηθάν, 5ῃονησ ΑὙἸΒίορμδηθ5 ἰο πᾶν θθθ ἃ πηοβί δᾶσο- 

[Ὁ] ΟΡΒΘΥΥΘΥ, ἃ5 Ὑ}06}} ἃ5. ἃ σοῃηβαμπηπιαίθ ροοί. 1 Πᾶν αἷβο 

υϑρὰ ΜΠ Ρτοῆς ἃ 16 ψγουκ, θημ 64 ““ Βοϊίταθσθ ΖῸΓΣ 

ΟΥ̓ ΠοϊΪοσῖθ Οὐὶθοθη]αηάθ, γοη Ηδίητοῆ ταῦ γόης ἀοΣ 



ΡΕΡΑ ΑΘ Υ͂ 

Μάμ]6,᾽" οὐ, Ονηϊγιϑιέίοηβ ἰο ἐπ6 Ογηϊι]οϊοσῃ ὁ ΟὝΈΕεεο, 

ὃν Ηδηγῳ Οὐοιιέ το ἀοΥ Μῖο; ἃ ουκ οὗ ᾿πίθγοϑίὶ δηά 

Ἰπηρογίϑησθ, ἱμουρσῇ ψυθη που ΔΩΥ Ταίβσθησα ἴο [Π6 

οἸαββίοαὶ θθδυίηρβ οὗ [Π6 βυθ]θοί. 

Οτθαΐί οαῖα μὰ θθθὴ ἰδίῃ ἰο "]υβίταίθ (ῃ6. ρο 168] 8]- 

Ἰυβίοηβ, δηά {Π6 δρρ]!οδίϊοη οἵ Ἰπά!οῖαὶ χρυ ββίοηβ, ἴῃ [ἢ 

σοῦγβα οὗ {π6 ρίεοθ. ΕῸΓ, [Π15 ρσροβθ, ἴμ6 βχασϑι]θηΐ ψτ]- 

ἴηρβ οὔ Ηδυήδηη, τ, ἀπά Βοθοκῃ μάνα θθθὴ ἔγθθοὶῦ 

οἶδά. Ξξ':. 10 ῃη᾽ 5 δαμηγαθ]θ σγοσκ οὐ ἴ1ῃ86 Μδῃηθῖβ δπά 

Ουβίοτηβ οὗ [Π6 Ηδ]]θηθ5. μὰ5. αἶβο θθθὴ οοηβυϊιθά. 

ΤῈ 15 ΡΥΌ Δ ΌΪΥ [ΠΡΟ ΟΒ51016, αἵ ρυθβθηΐ, ἰο ἴθι [Π6 {}} ἔοτοθ 

οὗ [6 ψῖί δηά σαγείυ οἵ Αὐιβίορμδῃθβ, το οὗ ψῃϊ ἢ 

ἴὰγηθα ἸΡΟΠ (ΘΠ ΡΟΓΑΤΎῪ ἃ η4 ἰοοδ] τϑίίοηβ. 51], ἃ σδτ6- 

[Ὁ] βίυάν οὗ σομίθιηρουαυυ Πἰβίουυ, ρο ΠΟ] ἀηα Ἰπάϊοῖαὶ 

Ἰη5{Π{πΠῚΟἢ5, ΡΟΡῸΪΔΙ ΡΓΟ] υἸσο5 δηα ἀο]βίοηβ, ἃπαὰ 6βρθ- 

Οἰα}ν βυσῇ το πη ]η5 οἵ ἀγαμηδίϊο δηἀ νυ 8} ΡΟΘίΤΥ 85 Πᾶνθ 

σοηθ ἀἄονῃ ἴο 155. Μ01}} γτῆδῖκθ 411 1Π6 τηδίθυϊαὶ ροϊηΐβ οὗ 

[Π6 οοτηθάυν οἵ Αὐιβίορ ᾶπθβ 5 ΠΟΙ θη ΠΥ ΟἸΘΑΓ. 

ΤἼ6 ῥ᾽} βαίγα οὐ {π6 ΒΙτ5. 15 γγο6 ΘΟΙΏΡΥΘΠΘΗΒΙΥΘ 

84 σοηΐαὶ {μΠὰη {Πᾶΐ οἵ δὴν οἴμου οἵ 1Π6 ροϑί᾽β σοιηβαϊββ. 

ΤῊ6 βριτΐ οἵ ρατοάν δηά Ὀυλίθβαιθ, τ μοἢ 15. ἃ σθηθσαὶ 

{ταὶς οὗ 1π6 Αὐὶβίορμαηϊς ἀγατηα, ἤθτθ ἀἰβρίανβ 156] τησϑίὲ 

ἔγθοὶν δηά διηυβιησὶυ. Ενθη {Π6 βοϊθιηη σϑηΐιβ οἵ Ρίη- 

ἀδγτ ἄοθβϑ ποΐί βϑοᾶρθ βδῃτ γον 1ῃΠ6 Ρρορί᾽β νν ΒΒ ἃ] ΡΘυυ 6 Γ- 

βίοῃβ. ΤΠηῸ αἰ Πνταπιθῖος ροθίβ ἴῃ σΘΉΘΓΆΪ ΔΙῸ ὈΠΒρΑΤησ- 

Ιγ τἱἀϊουϊαά ; (Π6 ρΒ]Οβορῃοβ ἃηἀ τηθη οὗ βοίθησθ 8.6 ποΐ 

Δ]Ποννϑα ἰο ρᾷ95 πηουσῃοά ; ν ΠΠ6 Ρτοδισαίθβ οἵ θυθῦν οἱαβ5 

δηἃ ἀθβουϊρίϊοη 16 ΠΟΙ, ἃ5. ΜὙ6}} ἃ5. ἰὴ ἴῃ6 ΟἸουάβ, Πρὶά 

ὋΡ ἴο Βοοῦη ἃπα οοῃίοπιρί. 
αὮ 



γἹ ΡΈΕΙ Ά. 

Μυσῇ ἀϊδουββίοη ἢὰ5 θθθη πο] ἃ ὑροη (π6 βρθοϊῆς οδ]βθοί 

1Π6 ροσί δἰτηβα δἵ ἴὴ ἢϊβ ρίδῃ. ϑοπιθ πᾶγθ δηἀθανοιγθα ἴο 

5Πον {πᾶΐὶ [ῃ6 τηδὶη αὐ οὗ [Π6 ρίεοβ ψγὰβ ἴο βχροββ [ἴΠ8 

[ο}]ν οἵ [6 Αἰπθηϊδηβ 1η {Π6 1 ἀγθαῖὴβ οὗ υπίνθυβαὶ ΘΥΩΡΙΤ6, 

δὲ 1ῃ6 πη6 οὗ [ῃ6 Κ΄]! ΕΣΧΡΘαΙΙΟη ; δἂηά πο ΠδΥ͂Θ 

ἰδποϊθα ποὺ οουἹά Ἰάἀφηςν, ποΐ ΟὨΪΥ {πΠ6 ᾿Ἰθδάϊησ ρΑΓΙ65 

ἴὴ 1ῃ6 Ῥεϊοροπηθβίδη ῆασ, Ραϊ ρδυΠσουϊαΥ οΠαγδοίθυβ ἴῃ [Π8 

Ἠἰβίουν οὗ 1ῃ6 {Πππ|δ5Β. "ΓΠΙΒ 15. Ῥγθββίησ τηδίζουβ οἵ ἔαοΐ ἴοο 

ἴᾺΥ ἴῃ Ἰυάσίησ οὗ ἃ ροσίϊοαὶ ψοῦκ. Νὸο ἀουδί Ατ᾽βίορμδ- 

Ὧ65 5Βουσῃϊΐ ἴἰο ἰᾶὰν {π6 ἐουπαάδίοη οὐ 811] 15 ρίθοθβ ἴῃ [Π8 

δοίυδὶ [16. ρα ΠΟ ἃπα ρτὶναίθ, οἵ 5 ἃσθ. Ἐαΐ ΠῚ5 σϑηϊὰβ 

οουά ποΐ 50 σομηρί ἴον δΙηα 1ἰ56][ τὸ [Π6 ργόβδὶς ὑθδ "165 

ΘΙΟῸΠα ΠΙΠ. 85 ἴῃ656 οὐἱοβ ψουὰ πᾶνθ 5 ΡοΙαγ. Ηἰβ 

Ῥασαβιιβ ἰσοά {πΠ6 ἤἥττῃ βαυίῃ, θυ Πουϑσ Ὀονγθα ἢ]8 ΠΟΙ ἴο 

1Π6 γοκθ. ϑϑοιηβ οὗ [6 ᾿ἰϑαάϊησ ἰάθαβ ὑγεῦθ Ὁπαιθβίοη- 

ΔΌΪν βυσσοβίθα Ὀγ {Π6 ρΡορυΐϊαῦ τηϑάηθβϑβ ΒΙΟἢ ἴΠ6 νογβᾶ- 

116 ἃηά ρτοῆισαίθ σϑηϊιβ οὔ ΑἸοι θα 65 παά ἄμα 50 πηθοῇ 

ἴο Κιπά]6 ; Βαϊ ἴῃ6 στοιπάννουϊκ οὔΪν οὗ [ῃ6 ρίαν νγὰβ ἰδ]4 

ἴῃ [Π656 ρο σα] ραββίοηβ δηἀ βνοηΐβ.Ό Παΐ βία ]5}166, 

1Π6 ροεΐ σᾶνθ ἔζεβ βοορθ ἴο ἢὶ5β ὈΠΠ|ΠΔηΐ ίαπου, Ὀουπά- 

1655 ψ|ΐ, δηἃ ὑπβαγραββθα ΡΟ ΘῚ5. οὗ Ἰηγθηίίοη, ἃηα ΡΙῸ- 

ἀυοοά ἃ ροβϑίῃ, ποΐ οἷν Πίίβα ἴἰο δύηυβα δηά ἀθ] σῃΐ ἢϊβ σουη- 

{γγτηθῃ, Ὀαϊΐ ἴο Ἰηἰθγαβί [η6 ἰονϑὺβ οὗ ΠΠϑγαίασθ τη ἔα 76 ἃ 568, 

ὈΥ {Π6 τἱομαϑί ἀπίοη οὗ βρογίϊνθ βαίγ6 δη4 οὐθαίνα ᾿πη89]1- 

Ὠδίϊοη ἴπαᾶΐ 1ἴπΠ6 σοηϊο {ποαῖτα οὗ ΑΙΠΘη5. δυο ψ Π65564. 

ΤῊ6 [ΟΠ] ονησ Αὐσυμηθηΐ 15 βοπηθν μαΐ σοηθηβθα ἔτγοίη 

1Π6 ννοῦκβ οὗ {Π6 ροοΐ ταν. [{ 15 ρυβῆχρά ἰο {π6 βριτ θα 

ἰτδηβίδίίοη οὗ [Π6 ἕδν. Ηδθητν ΕἼΔηοΙβ Οδγυ. 

ΟἌΜΒΕΙΡΘΕ, ΓΝουεηιεῦ 6, 1849. 



ΑΒαΑΜΕΝΤ." 

«ς ἘἸΠΕΙΙΡΙΘΠΕ5 8δηα Ριβίῃοίεφγυβ, ἔνψο δποϊθηὶ Αἰῃθηΐδηβ. 

{Πποτουσῃϊν νὑγοᾶτυ οὐ {π6 (ον, 1π]υβίιοθ, πὰ ΠΠσίουβ ἰθτη- 

ΡΘΓ οἵ {Π6ὶ]ῦ σουηίγΥ ΠΊ6η, ἀθίθυγηϊηθ ἴο ἰθαᾶγα Αἰσα [ῸΓ 

σοοά δηά δ]}: δηὰ δανίησ ἤπεαγὰ τηποῇ οὗ (ῃ6 ίδπια οὗ 

Ερορϑ5, Κὶπρ οὔ ἴῃ6 Ὀϊγάβ, γγῆο νγᾶβ Τὔσθ ἃ τῆϑη πάϑὺ [ἢ6 

Ὠδίηθ οὗ Τογουβ, ἀπα δα τηδυτῖθά δη Αἰπθηΐδη ἰδάν, ἴῃθῪ 

ΡδοΚ ὺὑρ ἃ ἔδιν Πβοθββαυυ τπίθηβ}|5, ΔΠη4 βεῖ ουΐδ ἴοσ [Π6 σοιγί 

οὗ {μαΐ ρυῖποθ, υηάθυ (ῃ6 οσοπάυοί οὗ ἃ ὰν δπηὰά ἃ στἄυβῃ, 

θιγάβ οἵ στοαὶ αἰβι ποίίοη. ἴῃ ἀυριγσυ, Μ]Πουϊ ὑγποβθ αἱ- 

τοοῦοη (ῃ6 ΟὙθθ Κβ ΠΟΥΘΥ ὑπάθυϊοοϊς δὴν ἰπίησ οἵ σοη- 

Βθαθθησθ. ΠΟΙ οὐσαπα 15 ἴο πη] τα οὗ {πΠ6 Ὀἰγάβ, τ ῃῸ 

ΔΛ [ῃ6 σγεοαίθδί ἰγαν!  αὺβ οὐ δὴν παίϊοῃ, ἡ ἤθτθ ἴΠ6Ὺ ΠΊΑΥ 

γηθϑί ψι ἢ ἃ αυϊοΐῖ, Θαϑὺ βϑι[ϑιηθηΐ, ἔα ἔγογη 41} ρτοβθοιι- 

τἰοη5, ἰαννβαϊβ, ἃ πὰ βυσορῃδηΐ ἱΠΙΌΤΤΉΘΥΒ, ἴο ρᾷ85 [ῃ6 ΤῸ- 

τηδὶπάθυ οἵ ἴΠ6 1 ᾿ἰἴνοβ ἴῃ ρθᾶσθ δπά ἰἸΡοτίν. 

“ΓΘ 506ὴ6 ἰ5Β ἃ να, υηΐγααᾳυσηίθα οουηίγν, ΨΒΙΘΝ 

ἰουτηϊηδίθϑ ἴῃ ΠΟΙ ηΐΔΙη5:; ἰθθτθ ἴῃ6 οἷά ἤθη 816. 566η, 

(δοοομηραηϊθά ὈγῪ ἰννο 5βίανθβ, ὴο σᾶυτν {ποὶγ [π||6 θὰρσ- 

θα56.) [αἰϊϊσυθαὰ δηά ἔγοιησ αἱ 1ῃΠ6 σδγθίθββηθδβ οὐ {ΠῸ6Ὶ} 

συϊάθ5, ψῆο, 1Ππουρσἢ ἴΠοῪ σοβί {Π6ΠῈ ἃ πιαίίου οἵ ἃ στοαΐ 
ἴῃ ἴΠ6 γηδυκοί, τα σοοά Ὁ ποίμησ Ὀαΐ ἰο ὈΓ6 (Π6 πὶ ὈΥ͂ 

1ῃΠ6 ἤηροιβ, δπά Ἰοδά ἴπϑὰ ουὖἱ οὗ ἴ[πΠ6Ὸ αν. ὍΤΠδν ἱγανοὶ 
Οὔ, ποννθνϑυ, {1} ἴῃ σοτηθ ἴο {Π6 ἴοοίΐ οὗ 1ῃ6 τόςκβ, νυ ΠΙοἢ 

βίορ ἃρ ποῖ ρᾶββασθ, δηά ρυΐ {πὴ ἴο {πὶ νυ 115᾽ οπηά. 

Ἔ γουκβ οἵ ταν, βἀϊίοα Ὀν Μαίμῖαβ, Υο]. ΠΠ. ρρ. 151 -- 100. 



ὙΠ ἈΧΓΟΥΙ ΨῈ- 

Ηδτα ἴῃ6 τἄνθη ΟἹΌΔΚ5, δηἀ ἰῃ6 ἸαὰῪ οἢμδίίουβ δηα Ἰοοἶτβ 

ὉΡ ἰπίο {Π6 8114 ἃ5 ΓΟ 85 ἴο 580 {παΐ 1ῃ15 15 1η6 Ρ͵δεβ : 

ὉΡΟῚ γῃΪοἢ Π6Ὺ Κποοῖς ΜΠ ἃ βίοπθ δηά ψν ἢ {Π6}} ἢ66}5 

(65 1μουσῃ ᾿ γοῖθ ἃσαϊηβί ἃ ἀ007) ἃσαϊηβί [Π6 5:46 οὗ 1ῃ6 

γηοπηΐδ 1. 

« ΤΎΟΘΟΠΙ 5, ἃ διγά {ῃδΐ τναῖῖβ Ὁροὸὴ Ερορβ, Δρρβᾶῦβ 

Δῦονγα; Π6 5 ἔπισῃίθηθα αἱ 1ῃ6 βίσῃξ οὗ ἵνγὸ τηθῃ, δηά 

[ΠΥ 816 ΤΟ ἢ ΠΊΟΤΕ 80 δἱ 1ῃ6 ἰθηρίῃ οἵ Πὶ5 θθᾶὰκ δηῃά 

1η6 ἤούοθηθββ οὗ Πὶβ ἀβϑρθοῖ. Ηβθ ἰαἶζθβ {Π6}} ἴῸ ον 65 : 

84 1Π6Ὺ ᾿ηβιβί ὌΡΟῸ᾿ 1ἴ, ἰμαΐ 16 ἅτ ποῖ πηθη, Ὀυΐ ὈΠΓ5. 

Ι͂η {πθὶῦ σοηΐαβιοη, (Π6 1’ συάθβ, πο ἵππον Ποὶά ἴῃ ἃ 

βίστίησ, Ἐβοᾶρα ἂπά ἢν ανᾶυ. Ἐρορβ, ἀυτίπο [ῃ]5, 15 856 8Ὸ 

νη, δου μανίησ ἀπο ἀροη ἃ αἰδῇ οὗ θϑϑίϊθβ ἃπα θ6ὺ- 

γίος : [ΘΓ ΠΟΙ͂Θ. να ὴ5. ΠΙΠΊ, δηά ἢ6 σοϊηθβ οἂΐξ οὗ {6 

σΤοΥυ. 

«Αἴ 1ῃΠ6 βίγδησθηθββ οἵ ἢ15 σατο, πον ἃτθ αἀϊνιἀθα Β6- 

ἰγθοη δα δπὰ ᾿ἰαυρῃησ. θυ [6}1] ΠΙπῚ {Π6ῚΓ οὐταηᾶ, 

δηα Πα σῖνεβ {1Π6ηὶ [Π6 Ἅῃοῖοθ οὗὁ 5ϑυθῦαὶ οἰτ65. δΐ ἔου {Π6 1: 

ΡαΓΡΟβΘ, οὔθ ρδυιου αι οἢ {Π6 οοαᾶϑί οἵ [Π6 Ββὰ 868, 

81} ψῃοἢ ποὺ τοίμβθ, [ῸΓ τηδην ΘΟΠΊΙΟΑΙ τϑᾶβοηβ. ΕΗβθ 

[6115 Πϑτὰ {π6 Παρρίημθββ οὗ Πνησ διηοησ ἴπΠ6 ὈΙΓα5: [6 Ὺ 

Δ͵΄Θ τηυοἢ ρ]οαβθὰ ἢ {πΠ6 ΠΡΟ 8Πα βιηρ ον οἵ 1; 

δη4 Ριβιμοίφσυβ, ἃ βῃῆγεννά οἱά ἐδ] ]ονν, ΡΤΌΡοΞοβ ἃ Ξοῆθυὴθ 

ἴο ἱπΊρτουθ ἴΐ, 8ηα τη Πθγὴ ἃ [ᾺΥ πιοῦθ ρον αι! δηά 

σοηϑΙ ἀοσ Ὁ ]6 πδίϊοη. Ἐρορβ 15 βίστυοκ ψ ἢ [Π6 Ρτο]θοῖ, δηὰ 

ο815. Ὁρ Πῖ5 σοηβοτί, {π6 πἰσῃηησαὶθ, ἴο ΒΌΠΊΓΊΟη. 81} ἮΪ5 

ΡΘΟρΡΙΘ ἰοσϑίμου ἢ ΠΘῚ νοῖσθΌ ΤΥ βησ ἃ ἢπθ οὔθ. 

᾿ς (ΤῊ6 δἰγάβ δοοΐηβ γίησ ἄονῃ, αἱ ἢγβί πα ὃν οπθ, δπὰ 

ΡΘΙΟἢ Ποῖα πὰ ἴῃθτθ δθουΐ 1ῃ8 566η6: δηὰ αἱ ἰαβδί [ῃ68 

ΟἸοῦιβ. ἰπ ἃ ψγῃοΪΘ θοάν, σοθ πορρίησ, δπα Πυϊίουίησ, 

ΔΠ4 ὑνπτατησ ἴῃ, ΑἹ 1Π6 βΞίσῃΐ οὗ [Π6 ἔνγο τἤθη ἴπθν 816 

ἴῃ στοαῖ ἰυτηυϊί, πα {Πϊηκ (Πα {Π6 17 Κίησ Πὰβ Βοίγανθα 

ἴΠθ πὶ ἰο ἴῃ68 δῃθίηγ. Του ἀθίθυ]πη6 ἴο ἴθαν (ῃ6 ἴννο οἱά 

Γ6η ἴο ρίθοθβ, ἄγαν {πϑηηβοῖναβ Ρ ἰπ Ὀδί|6 ἄγγὰν, δηά 

816 σίνιησ [ῃ6 νγοτά ἰο [8}}] οη. Ἐπ υΘ]ρΙ 465 δἀηα Ριβίθίςυιβ, 



ΑΒαΑΌΜΕΝΈΤΎΥ. ΙΧ 

ἴῃ 811 1ῃ6 ἰθυύτοῦβ οἵ ἀθαίῃ, δίεσ Ὀρουδιάϊησ θοῇ 1Π6 ΟἸΠΟΥ 

ἴοσυ Ὀσϊησίησ ΠΙπῚ Ἰηΐο βοῇ ἀϊβίγεββ, 8η4 {γγῖησ ἴῃ γνϑΐη 

ἴο Θ56Άρ6. 5ΒΌΓΠηΘ σΟΌΤασΘ [ΓΟΠῚ ΤΘ͵6 ἀθβρϑὶγ, 561Ζ6 ΠΡΟ 

1ῃΠ6 Κισπθη [υγηϊΐατα γι ἢ πον Πα Ὀτουσῃξ ἢ τΠθιη, 

84, τιηθά ψῇ ἢ ρΡΙρκίηβ [Ὁ ΠΟ πηθίβ, δηὰ ὙΠ Ξρὶ15. [ῸΓ 

Ιδῆσθβ, ἴπθῪ ργεβεηΐ ἃ τϑϑβοϊυΐα ἔγοηΐ ἰο 1Π6 βῃθιην 5 ΡΠᾶ- 

Ιδῆχ. Οἡ [Π6 ροϊηΐ οὗ βὈαί6, Ερορβ ἱπίθγροβξαβ, ρϑδάβ 

Παγὰ [ὉΓ 5 ἔνγο σιιαβίβ, ῆὴο 816, ἢ6 βᾶυβ, 5 νυ "8 Ἶ᾽5 σα- 

Ἰαϊοηβ, δη4 ρβορὶβ οἵ ψομπάθσίαι ἀὈ}} 1165. ἀπ τν6}} αϑεοίβα 

ἴο {Π6}]} σογητηοηνγθα τῇ. Ηἰβ5 οἰοαθθησα 85 115 εἴδεϊ : τ[Π6 

ὈΙΓαὰβ ΤῸ 655 υἱοϊθηΐ, [ΠΥ θηΐου ᾿ἰηΐο ἃ ἴσιο ἢ [ἢ 6 

οἷά τηθῃ, ἃπά Ὀοίῃ 5Ξ1465 ἰὰνῪ ἀἄονῃ {πεὶγ δύῖηβ. Ριβι ῃοίξ- 

ΤΌΒ, ὌΡΟΣ [Π6 δυϊπουν οὗ Ζβορ᾽5 {8 0165, ρύονεβ ἴο {Π6Πὶ 

1Π6 στθαί δημαυϊν οὗὁὨ {Π6]Γ παϑίϊοη : [ηὶ {πον ψετα ΒΟΓΠ 

θαέογθ 1ῃ6 ογεαίίοη οὔ [πΠ6 βαυῖῃ, ἃπά Ῥθίοτθ {π6 σοάβ, δπά 

ΟὨΟΘ ΤΟΙΡΠΘα ΟΥ̓ΘΙ 8]] σΟΙΠίΓ65, ἃ5 ἢ β5ῇονβ ἔγογη βευθγαὶ 

1Θ5Ε τη ηἶ65 Δη4 τηοηυμηθηΐβ οἵ αἰβδγθηὶ πδίϊοηβ : ἰΠδΐ [Π6 

ΟΟΟΚ νγ8δ 5 ἢἰβ [ἰἀγὰ δσθοῖ, {κ 1ῃ6 Ῥαεγβίδη Κίησ, δηά {παῖ 

81} γηδηκιηά βίατί ουἱΐ οὗ {Ππ6Ὶ0 θεἀ5 αἱ ἢὶβ σοχηπδμπά : τῃδΐ 

ὙγΉΘη (Π6 ΚΙϊΘ τηᾶκοβ ἢὶβ ἢγβί ρρθάσαησα ἴῃ 1ῃ6 βρτίησ, 

ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 ΡῥΙοβίγαίθβ ΠΙτηβοὶ ἢ οὴ 1Π6 στουπηά Βεΐοτγα ἰΐ ; [Πδὲ 

1πΠ6 Εσγρίϊδηβ δηὰ Ῥῃσθηϊοϊδηβ βοΐ δθουὺΐ 1Π6]Γ Πατνοβὶ 85 

ΒΟΟῚ 85 ἴΠ6 Οὕσκοο 15 Πθατγὰ : {πᾶΐ 8}} Κίησβ Ῥθδγ δῃ δᾶσὶθ 

ΟἹ ἴΠ6ῚΓ βοθρίσζθ, ἃη4 τηδην οὗ ἴΠ6 σοάβ σᾶυτν ἃ δἰτά οἢ 

{Π6ῚΓ Ποδά: {πᾶΐ ΙΏΔΩΥ στθδΐ ΠΊΘΠ ΞΙΘΔΥ ὈΥ {Π6 σοοβθ, 

ἄτο.. ἄς. ὙΠθη Π6 Παβ τουϊνθα ἴῃ 1ῃ6 πὶ 1ῃ6 πηθιποτυ οὗ 

ΠΟΤ δηοϊθηΐ ΘΠΊρΡΙΓΘ, Π6 ἰδυηθηΐβ {Π6ῚΓ ργθβθηΐ ἀθβρίςδθ]θ 

σοπάπίοη, δηά [ῃ6 δῇτοηΐίβ ρὰϊ ἀροὴ {Π6 ΠῚ ΡΥ τηδηκιὶηά. 

ΤΠΘΥ ἅτ σοηνίποθα οὗ ψηδίὶ ἢ6 βᾶγυβ, δρρίδια ἢἷβ ογαϊίϊοῃ, 

δηἀ ἀδβίγα ἢϊβ δάγισϑθ. Ηδβ ρίόροβθβ {παΐ ἴῃθῪ 5ῃα}} υηϊϊθ, 

δηἀ ὈυΠὰ ἃ οἷν ἴῃ (Π6 τηϊά-ἰγ, ΥΠΘΓΘΡΥ 8411] ΘΟΙΠΏΠΊΘΙΟΘ 

1} εἰδοίμα!!ν Ὀ6 βίορρθβα Ῥδθίννεθηῃ ἤδᾶγθη ἀπά βαγῇ : 

1ῃ6 σοάβ νν}}} πὸ Ἰοῆσθυ 6 80]6 ἴο υἱβὶὶ αἱ δαβθ {πεῖν Ξέϑιηδ- 

Ι65 ἃηὰ ΑἸογηθηδβ θϑίον, ΠΟΥ ἔδαβί οὐ (6 ἔμτπθ οἵ βδςτγί- 

ἤσεβ ἀδιν βθπὶ ὋΡ ἴο {Π6Π|, ΠΟΙ ΠΠΘ Θηΐου (ῃς Ὀεποῆϊ 



Χ ΘΟ, 

οὗ 16 βθᾶβοῆϑ, ΠΟΥ (6 ἔγα!β οὐ ἱῃ6 θαυίῃ, νυ ποὰΐ Ρ6Ὶ- 

ΤΙ ΒΒΙΟη. ἔτοτη ἰποβθ ψιηρθα ἀθιτ65 οὐ [ῃ6 τηϊΔ4]6 τοσίοῃ. 

Ηδ6 5ῆονβ πον πηδηϊίηα νν}}} ἰοβθ ποίμιησ Ὀγ {Π]5 ομαησΘ 

οἵ σονθιπηιθηΐ ; ἰπᾶΐ 1ῃ6 ὈΙΓῺ5. τᾶν θ6 ψγουβῃὶρρεα αἱ ἃ 

ἴᾺΥ ἰθβθ θβχρθῆβθ, ῃοίῃ!πηρ ἸηΟΤΘ ἰῃδη ἃ ἔδθυνν ὈΘΥΤΙΘ5. ΟΥ ἃ 

Παπά ἃ] οἵ σοτῃ ; {μπαΐ τἢθῪ ΨΜ}}}} πθθὰ πο ϑυμπηρίαουιβ. ἰθτη- 

ΡΙ65 ; {Παΐ, Ὀγ {Π6 1} στθαΐ Κηον]θάρσα οἵ [αϊαγιν, τΠ ν΄ ψν}}} 

αἰγθοί {Π6 1} σοοά νοΐϑυιθβ ἴῃ 81} 1ῃθὶγ δχρθα!οηβ, 50. ἃ 8 

ΤΥ οδη ΠΘΥΘΥ [α]] οὗ βυσσαββ; ἰΠδΐ [ῃ6 τάνθῃβ, η θα [ῸΥ 

1Π6 Ιϑδησίῃ οἵ {Π61} ᾿ἴγθ5, γῆδυ τηᾶκα ἃ ρτιθβθηί οἵ ἃ δϑῃίασν 

ΟΥ ἱνψὸ ἴο [Π6ῚΓ ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΘΙΒ; ἃΠ4, Ὀαβιάθβ, 1Πη6. Ὀιγτὰβ νὴ }]} 

Θγαν ὃ86 ὙΠ ΠΙη 68}}, θη ἸηγοΚοά, ἃηα ποῖ 5810 ρουί!ηρ' 

1η ἰῃ6 οἱοιάβ, ἃμῃὰ Καθρίησ {Π6Ὶ} βίαίθ 50 δ ην Ψ}165 οἵ, 

ΤῊ βοῆθιῃηθ 15 Ιρηϊν δαμγοά, δηά {ῃ6 ἵνο οἱ ἤθη 816 

ἴο Ὀ6 τηϑδάβ ἔἴγθα οὗ {π6 οἷΐν, δη4 βοῇ οὗ [ῃϑῖὴ 15 ἴο θ8 

Δαογηθα ψ ἢ ἃ ρδ]ν οὗ ψίησβ δἱ {π6 ρα]. ομαῦσθ. Ερορ5 

Ἰην 1165 {που ἰο ΠῚ5 Πθβί- Το αὶ, ἃη4 δηΐθυίϑ!ηβ ΠΘγ ΠΟΡΪΥ. 

ΤΠΘ πἰρσβίϊησαϊθ ἴῃ [ῃ6 πηθδη {ἰγη6 1οΪη5 1ῃ6 ΟΠοΟΤαΒ. που, 

8η4 [ῃ6 ρΡΑΙΆ 515 ὈΘΡΊΠΒ. 

ὉΠΟΎ βίηρ {Π6 ] ΟὟ ΠΟΥ ἃπα ΔηοΙθηΐ σγαηάθαν, 

1Π6 1, ΡΙΌΡ ΘΟ 5.11}1, 1η6 θθηθῆίβ {πον 40 τηδηκιηα αἰγθδάν, 

8ηα 841} 1Π6 σοοά ψΠΙΟῆ ἰμθν ἀδβισῃ ἰΠθῖη ; πον ἀθβοδηΐ 

ὈΡΟΩ 106 ΡΟ Ὶ οἵ πηυβῖο, ἴῃ ΠΙΟΝ {πον ἃ16 βιιο ἢ σγθαΐ 

γηδϑβίθυβ, 8η ἃ ἸΠΊΘΥΠΪΧ ἸΠΔΗΥ 5.165. οὗ βδί!γτ : ἴΠ6Ὺ 5ῇονν 

1η6 δἀνδηίαρεβ οἵ ἤγιϊησ, πὰ ΔρΡΡΙν ᾿ἰ ἴο βθυύθσδὶ τν] Πη51- 

Ο8] οα565; δηά {Πθὺ ᾿Ἰηγιΐθ 81] βθοἢ 85 ννουὰ 6 ἴτε {τΌΠὴ 

1Π6 ἤθανΎ ἰυτᾶηην οὗ δυϊηδῃ ἰαννγβ ἴο ἰἴνβ διηοησ ἰΠ6}η, 

ΨΨΠΘΥΘ 1{ 15 ΠΟ 51ὴ ἴο Ὀθδΐ ομθ᾿β (δίῃϑυ, ὅζο., ὅσο. 

“ΓΘ. οἷά ηθη, ποὺ Ὀθοουὴθ διγάβ, 8Δη4 τπΔρΏ ΠΟΘ ηΙΪΥ 

βεασοά, αἰἴΐου. ἰαυσῃϊησ ἀν μη] αἱ 1Π6 ἤθὺν ἃπὰ ἀν ]ενναγα 

ἤσαν {Π6Υ τηᾶκθ, οοηβαϊ δρθουῦΐ 1πΠ6 Ὡϑὴθ νν ἢοἢ {ΠῸν 

51|8}} σῖνα ἰο {Π6ὶῦ υἱβίησ οἰΐγ, δῃὰ ἢχ ἀροὴ ἰπαὶ οὗ Νε- 

ΡΠῃδὶοσοσου σία, οὐ ΟἸΟΚοοο]ου]αηὰ ; ἃπα ἡ 16. Οη6. “65 

ἴο βΒυρουϊηίθηα τῃ6 ννουκηθη, [ῃ6 ΟἸΠΘΥ ΡΥΘΡΆΓΘ5. ἴο 580 7]- 

ἤσς ἴον [ῃ6 ρσόβρϑυῖν οὗ {Π6 οἷἵν, νυν ΒΙΟἢ 15 στον της ἃρΡᾶ66. 



ΑΕΒΟΑΌΜΕΝΤ. χὶ 

“ΤΟΥ Βασίη ἃ 50]6ΠΊΠ ΡΥΔΥΘΥ ἴο 8}} [ῃ6 Ὀἰγά5 οἵ ΟἸντη- 

Ρυ5. ρυϊίησ 1Πῃ6 βύγᾶπ ἴῃ {πΠ6 ρίας οἵ ἄροΐϊο, ἴῃΠ8 δοοὸκ 1π 

ἰῃαΐὶ οὗ Μαῖβ, ἀηὰ 1ῃ6 οβίγιοῃ ἴῃ {παΐ οἵ {πΠ6 στϑαΐ τηοῖῃου 

Ογθεϊβ, ὅζο. 

“ΑΟχηϊβοσαθῖα ροθῖ, μανίησ δἰτοδαν πρατά οὗ [ῃ6 ΠΘῪ 

56 1 ΠῸγηθηΐ, σουηθ5 ὙΠ 5οπ6 ἰγτῖο ροθίσυ, ὑν οἢ Π6 ἢδ8 

ΘΟΙΠρΟΒΘα οἡ [Π15 στϑαΐ οσοαβίοῃ. ΡΊβί ϑίεβυβ Κποννβ ΠΙ5 

ΕΥΓΑΠα ἔγῸΠῚ ἢ]5 ἰοοῖβ, 8η4 τηλκα5 [ῃ6ΠῚ σῖίγθ ἢϊπὶ δὴ οἱά 

οοαΐ ; θαΐ, ποῖ οοηϊοηϊθα ψῈΠ {πᾶΐῖ, Π6 θθσβ ἴο ἤδγθ [6 

νγαϊβίσοαί ἴο 1ἴ, ἴῃ 1Π6 οδἰθναίβα βξίν!β οἵ Ῥιηάδυ : ἴπϑὺ σοπη- 

ΡΥ. ἂἃπά σεί τἱὰ οὗ ἢίμη. 

“6 βδογίῆσθ 15 ἄσϑίη ἰηἰθυταρίθα Ὀγ ἃ θεσσίησ ΡΙΟρΡἢ- 

δἵ, ῆο ὈΥηρΒ ἃ ΟΔΙΡῸ οὗὨ οΥδοΐθβ, ραυίν τοϊδίίησ ἰοὸ (Π6 

ΡΙΌΒΡΘΥν οὗ 1Π6 οἷἵγ οἵ Νβρῃοιοσοσουσία, δηἀ ραυν ἴο 

ἃ ΠΟῪ ΡᾷὶγΓ οἵ βῆοθβ, οὔ ψῃ θῇ Π6 ἰβ ἴὴ δΧί ΓΘ 6. τνδπί. 

ΡΙβι μϑίεοσιιβ ἰΙοβθβ ραίίθβῃςθ, πὰ οὐπβ ἢὶπὶ δπηὰ ἢἰβ τϑ]ὶσ- 

ἴοι5. {γα ρ Υυ οὔ (Π6 βίαραϑ. 

“ Μεοίο, [Π6 ἔδπιοιβ σϑουηθί ΓΙ οδη, σουηθ5 ποχί, πα οἤδυβ 

ἃ Ρίδπ ψῃ]Οἢ Π6 πὰ ἀγανῃ [ῸΓ 1πΠ6 πδὺ Ὀυ!Πάϊησβ, ψἹἢ 

τη ἢ ἱγηρογίδηςσβ ἃ Πα τη ρ ΥΠΏΘη66 : 6 χπηθοίβ ἢ ἃ5 θαά 

8. Τασθρίοη 8ἃ5 {Π6 ρτορποί. 

“ Αἢ διηθαββδάου, οὐ ᾿ΙΟθ θα 5ρΥ, ἔτοτη ΑἸΠΘΠ5 ΔΥΓΙΨΘΒ, 

ἀπά ἃ ᾿ορίβίαίοσ, ἢ ἃ θοάν οὗ πον ἰᾶνγθ. Τῆον 816 

υ864 ψῈΠ ἀθυηάδηος οὗ ἱπάϊσηϊίν, ἀπά σὸ οἵδ, {Πγθαίθηϊησ 

ΘΥΟΥῪ ον νι ἃ ργοβθσουϊοη. ὙΠῸ βδοτθα χῇίθβ θείη 

50 οἴϊδη ᾿ηἰθυγαρίθα, {ΠῸν ἅτ ἰοτοθα το τϑπῆοΥθ 1ΠΘΙΓ ΑἸ ΤΑΥ, 

Δ ηαἃ βηϊβῃ {ΠῚ ῬΘμϊηἀ {Π6 566 η685. 

“ὉΤῊ6 ΟΠοσι5 στο]οῖοθ [πὶ {Π6ῚΓ οὐ ᾿ΠΟΥΘαβίησ ΡΟΥΡΘΥ; 

πα (5 ἀρουΐ {πΠ6 τὴ6 οἵ ἴπ6 Πιοηγβία ἰδ τὰ ἀβὰδὶ ἴο 

Γῆ ΚΘ Ρτοοϊαπηαΐϊοπ ἀσαϊηβί [Π6 δηθυηΐθβ οὗ [ῃΠ6 σϑρυθ]]ο) 

ἴΠον βοΐ ἃ ῥρυῖΐσθ τροὴ {π6 πεαὰ οὔ ἃ ἴδπιοιιβ ρου ΤΟΥ͂, 

ΥΟ Πα5 βχϑυοϊβθα ἰηβηϊΐθ σσιιθ] 65 ἀροη {πεῖν {το ηάβ πᾶ 

Ὀτθίἤγθη : {πη {πον ἴπγη {Πουηβοῖνοβ ἰο 1π6 ἰπᾶσοβ ἀπά 

Βρθοίδίουβ, δηἃ ῥγοπηϊβθ, 1 {Π1|5 ἀἄγαγηα οδίδϊπ {Π6 υἱοίουυ, 

δον ρτορ οὰ5 {πον Ψ}}} θ6 ἴὸ {Π 6 πη. 



ΧΙ ΑΒΑΌΜΕΝΤ. 

“ς ΡΙΒΙΠοίϑουιιβ γθίαστηβ, Πα σϑροσίβ, {παΐ {ῃ6 βϑδουιῆῖσθ δἃρ- 

ΡΘΔΥΒ. ΔΒρΡΙΟΙΟΙΒ ἰο [Π617 ὑπάθυίδκιησ: ἃ ΠΠΘΒΒΘΉΘΘΥ ἴΠ6η 

Θηΐοθβ, ἢ δὴ δοσοιηΐ ἤονν 4019 Κ [Π6 ψουκ5 δάνϑησθ, 

Δη4 τ ΠΙΓΏ5ΙΟΔΠν ἀθβουθ65 {Π6 θιηρὶ ουυηθηίβ δ]]οιίεα το [Π8 

Βον σαὶ ὈΙγά5, ἴη αἸἤδυθηΐ ρᾶτίβ οὗ (Π6 Ὀυϊάϊησ. 

“ς ἈΠΟΙΠΘΙ ΤΠΘΒΒΘΉΚΘΥ ΑΥΓΙΥΕΒ ἴῃ ἃ γἱοϊθηΐ ΠυσΥΥ, [0 {6}]} 

ΠΟ βοιηθθοάν ἔτγοιη ἤθᾶνθῃ πᾶ5 ἀδθοοιγεά ἰῃ6 υἱσιϊαποθ 

οὗ 1Π6 Ἰαοκάαννβ, γγνῆο ψοῖβ θροὴ συδγά, πα ρᾶββθα {πγουρἢ 

1Π6 σαία5 ἀονῃ ἰηΐο [ῃ6 ἸΟΥΘΙ 8ἰγ; θαΐ {πᾶΐ ἃ μο]6 βαᾳυδά- 

ΤΟῊ οὗ ᾿Ισῃϊ- νησοα ἔΌγΟΘ5. ὑγοΥΘ ἴῃ Ρυγβαϊ οὗὨ [Π15 Ἰηβοϊϑηΐ 

ΡΘΊβο, ἃπά Ὠορρά ίο ἔδίοῃ. ἢϊπὶ δος ἀσαῖὶπη. ΤΠ6 ὈΙτά5 

ΔΙ͂Θ ἴῃ στϑαΐ ρϑυαυθδίοη, δ η4 8}1} ἴὴ ἃ Παυίίοι ἀρουί 1{. 

“ΓΗΒ ΡΙΌνοβ ἰο θ6 [τ]8, ὑγὴο ἴῃ ΠΟΥ Τοίυση 15 βίορρϑα 

Βῃογί, δηὰ βειζθά Ὀγ οὔθ οὗ Ριβίῃμθίδβοσυαβ.υ Ηθ βχϑιηϊηθβ 

Πθῦ, μοιβ ἰ5 ΠῚ ραββροῦί ἢ ὙΥ̓ΠΘίΠΟ 5ῆ μά ἰθᾶνθ 

ἔγουη ἴΠ6 νναίοῃ ΥὙΥιαΐ 15 ΠῚ θυβιηθββὸ ΠΟ 5Π6 159 

-- ἰῇ βῃογί, Π6 ἰγθαίβ ΠῸῚ ψ ἢ στοαί δα ΠΟΥ. 6 {6115 

ΠΘΙ Πϑῖη6, 8ηἀ ῃδΐ 5η6 νγὰβ βθηΐ ὈῪ {ον ψΠΠ ΟΥΘΥ5 ἰο 

γηδη Ιη4, {παῖ {ΠοῪ 5ῃουϊά καρ μοίάαν, πα ρεγίογιῃ ἃ 

σΥδηα 58ΟΥ σα ; 5η6 ὑνοηάθυβ δἵ {Π61} βϑυοίηθββ δηα τηδά- 

Ώ655. 8ἃπα [ῃγϑαΐίθηβ {π6πΔ ἢ 841} ΠΟΥ ἐδίμου 5 ἐπ Πά 67. 

ΤΠΏΘ σουθύμηοῦ οὗ Νϑρῃοιοσοσου σία στϑίασηβ τ ἢ ΒΙΡΉΘΥ 
ΙΏΘηδοΘ5, 8π4 συ] ἢ ἰαησαᾶσθα ὑοῦ ᾿ηἀδθοθηΐ ᾿πἀθθα ἴου ἃ 

ϑοάάθββ δἃπα ἃ χηδια ἰο ᾿θ8γ. 

“Ὁ ΤῊ6 ποτα, ηῸ μαὰ Ὀθθὴ ἀδβραίομθα ἴο {π6ὸ ἰονγοὺ 

νγΟΥ]ά, τϑίαγτηβ ΜΠ δὴ δοσοπηίΐ παῖ 411] ΑἸΠΘη5. τνὰ8 ΘῸΠΘ 

ὈΙΓγα-τηδα ; {πὶ 1 νγᾶβ σιόνη ἃ ἰϑβῃ!οη ἴο Ἰπηϊαίθ [ΠῚ 

ἴῃ 1Π61 Πδιηθ5 84 ΤηΔΏΠΘΙΒ; δηά [Πδΐ 5ΠοΥ ν ον τηϊσῃΐ 

ΘΧχρθοΐ ἰο 566 ἃ ΨΠοΪβΒ σΟΏΥΟΥ ΔΙΤΙΥΘ, [ἢ ΟΥΘΙ ἴο 56ί{|6 

δηΊοησ ἰῃ6 πη. ΤΠ6 ΟΠοτὰβ στὰ ἴο ἰθίοἢῃ ἃ ναβί οᾶγσσο οὗ 

βαίῃθιβ δηαἃ ψ]ησβ ἴο Θαυρ {Π61" ΠΟῪ ΟἸΠΖΘη5, ἤθη (ΠΟΥ 

ΘΟΠΊΘ. 

“ΓΘ ἢιβί ΠΟ ΔρΡΡΘΔΥΒ 15 ἃ ρτοῆϊισαίθ γουησ ἔθ] ]ονν, 

ὙΠΟ ἤορα5 ἴο βῃῆϊου ἃ [ραν Ψῃοἢ Π6 οου!ὰ ποί Θη]ΟΥ 

50. Ὑ0ὰῈ}] αἱ πουηθ, {Π6 ΠΠθοτίν οὐ Ὀθαΐΐϊησ Π15 [δῖ Πθσ. Ριβίῃ6- 
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[ῦ5. Δ] ονγβ 11, ᾿πἀθ64, ἰο θ6 ἴπΠ6 ουβίοπῃ οὗ ἢ15. ρθορὶε; 

θαΐ αἱ [Π6 βδιηθ {{π6 ἰῃέουυηβ ἢἰπὶ οὗ δὴ δηοϊθηΐ ἰὰνν ῥ͵6- 

ΒΘΙγ α διηοησ [ῃ6 βίουκβ, ἰῃαΐ {ΠθῪ 5181} τηδηίδίη {ΠῸ6ῚΓ 

ΡδΙΘηΐβ ἴῃ {Π6]Γ οἷά ἃἀσθ. ΙΒ 15 ποί δἵ 4}1} δσυβεδῦϊα ἴο 

1Π6 γουίῃ : Πονγθυϑυ, ἴῃ σοηῃϑβιἀθγαίοη οὗ ἢϊ5 αθβδοίοη [ῸΓ 

1Π6 Νερβοϊοοοσουσίδηβ, ΡΙβι ῃ ίςθ 5. ἔΓΠΙ5Π65 ΠΙη ΜΠ ἃ 
δδίμου ἰοῦ ἢἰβ Ποὶπηγθί, ἀπά ἃ οοοκ᾽β βρὺῦ [ὉΓ ἃ ὕβᾶροη, 

δηα δάγιβαβ Ὠ]Π), ἃ5. Π8 βθειὴβ ἴο δ6 οὗ ἃ τη] ἴυχη, ἴο 

50 Ιηΐἴο ἴῃ6 ΔΙΏΥ ἴῃ ΤΏὮταςΘ. 

“ΓΠ6 ποχί 15 ΟἸπεβίαβ, 1ῃ6 ἀπ υσαυλθὶς ὙΥΙΘΥ, ΠΟ 15 

ἀφ! σῃίθα ἢ [Π6 τπουσῃΐ οὗ ᾿ἰνησ διηοησ [Π6 οἷοι, 

ΔΙ αβί ἴῃο56 ΔΙΤῪ ΤΘΘΊΟηΒ, ΏΘΠΟΘ 8}} ἢΠὶβ ροβίϊοαὶ Πιρσἢ 5 

8ΔΙ6 ἀοτινθα ; θυΐ Ριβιϑίεοσβ 01} Ππᾶγθ ἢῸ βυσῇ δ8η11η8] 

δι οησ ἢ ὈΙΓά5: Π6 ἀγίνθϑ Ὠἢϊπ θδοκ ἰο Αἰπθηβ5 ψ]ἢ στααΐ 

σοπίθιηρί. 

“ἨΗδ (ῃθη ἀτῖνοβ αὐγὰν αἷἰβο (Ῥυϊ ποΐ ψῇπουΐ ἃ ΒΘΥΘΙΘ 

ΥΕΙΡΡΙΠσ)Ὶ δὴ ἰπίου πο, ὙΠῸ [ὉΓ (6 Ὀδίίου ἀθβραίοῃ οὗ 

θυβίη6 55 ΘΟΠΊ65 (0 Ὀ6ς ἃ ρμδὶγ οὗ ψ]ηρβ ἴο οασγν δϊπ τουηά 

{Π6 Ι5ΒΙΪαηάβ. ἃηὰ οἰτ65 βυθ]θοῖ ἰο Αἰῃθηβ, τ ἤοβα ἸΠΠΔὈΙ Δ η}5 

Π6 15 υϑορά ἰο 5 ῦ ἃσαϊηβί [ὉΓ δὴ ποποβί ᾿γθ!]Ποοά, ἃ5 

ἀϊά, ἢ6 88 υ8, 15 δίῃϑιβ θθίοτθ ἢ. ΓΠθ Ὀϊγάβ, ἴῃ 16 

Θηβιίησ σΠοτιι5, σοἰαίβ [Π 61 ἰγαν 6 ]5, δηα ἀθβουῖθα [Π6 βίτδησα 
{ῃ]ησϑ δηὰ βίγσαησθ τηθη ἴθ Πᾶν 566ῃ [ἴῃ {Ποτη. 

Α ρϑίβοῃ ἰῃ ἀϊβσιιϊβθ, νν ἢ 411 [ῃΠ6 ἀρρθᾶτδησθ οὗ οδιυ- 

ἄορη 8ἃπά ἔβα, σοΐηθβ ἴο ᾿π4π|γθ Ὁ ΡΙβι Ποίςοσιβ. ἴο ΠΟΠῚ 

6 ἀϊβοονθῖβ Ὠἰγηβοὶ το θ6 Ῥγομπηθίμθαβ, δηα 16}15. Ὠίτη, (θαΐ 

ἢγβϑί ἢ6 τηδκοβ Ππθῖὰ Ποϊα ἃ ἰαῦσθ ὑτηρτοα ΟΥ̓ΘΙ ΠὶΒ πρδά 

ἴῸΥ ἔδαυ. Τρ ΪΟΥ 5ῃουὰ βρν δίῃ.) ἰμαΐ ἴΠ6 σοάβ ἃγὰ ἃ]} 

ἴῃ ἃ 5ίἴδγυϊησ, τ βοσαῦϊθ σοηάϊτίοη; δηά, ψΠαΐ 15 ὙΟΥΒΘ, 

1Παΐ ῬΑγθαγίαη σοάβ (νῆο ᾿ἷνβα πΠῸ οὴθ Κπονῦγβ ΠΟΘΙ, ἴῃ ἃ 

Ρατί οὗ ἤθᾶνυθῃ ἴδγ Ὀθυοπά {Π6 σοάβ οἵ ἀγθθοθ)ὴ {ῃγθδΐθῃ 

ἴο τη κ6 νᾶ ὉΡΟῚ (Π6Π]. πη] 685 πον Μ.}}} ρθη ἴΠ6 Ροσΐβ, 

Δα ΤΟΠΘῚ ἴῃ6 ᾿ἰηίθυσοῦσβο θοΐνγθοπ τηϑηκιηά δηὰ {ΠΏ ΘΓ, 

8ἃ5 οἵ οἷά. Ηδ δἄνίβθβ Ριβιῃϑίςυιβ ἴο πῆᾶκ 1ῃ6 πηοβὶ οὗ 

{Π15 Ἰη 6] ]Πσθῆσθ, ἃπὰ ἰο το]θοὶ 8ἃ}}] οδβιβ ον νη ϊοὴ 
ὃ 



ΧΙΥ͂ ΑΒΑΌΜΕΝΤ. 

ΤΑΡΊΙΘΥ ΤΥ ΤηΔ Κ6 ὨΪΠ1, ἀη]655. Π6. Μη] σοηβθηΐ ἴο τϑίουθ 

ἰο 1Π6 ὈΙΓ45. 1Π6ῚΓ δηοϊθηΐ ρονϑῖ, πα σῖνθ Πίτὴ 1Π ΤῊΔΥ- 

τα σα ἢὮϊ5 νου δἰίθμάδηΐ, Βαβι]. "ΓΒ δα], ἢ6. 5}105 

θδοκ ἀσαϊη ἴο ἤθᾶυθῃ, ἃ8 ἢ8 οᾶπηθ. πο ΟἸουι5. σοητηῈ 8 

8η δοοουηΐ οὗ [Π611 γᾶν 5. 

“ ΑῺῊ ΘΙΏΌΆΒΘΥ ΑΥΓΙΥΘ5. [ΤῸΠῚ Πδᾶνθῃ, σοηβίβίησ οἵ Ηου- 

οὐ]65, Ναρίυηθ, δηὰ ἃ σϑυίαϊη ΤῊ ΑΙ] η σοά. Α5. ἴπον 

ΔΡΡΙΌΔΟΙ 1Π6 οΟἸΤΥ τν8}15. Ναρίυπθ 15 ἀγεββίησ πα βοο]ά- 

Ϊησ δ {ῃ6 οὐ άηά!βῃ αἰνιηϊν, ἃηα ἰθδοῃϊησ Ὠϊ ΠΟΥ ἴο 

ΟΔΥΓῪ ΠΙΠΊ56 1 ἃ 1Π{π| ἀθοθηῖγ. Το ἢμπά ΡιΙβι οί 5 

θαυ ἴῃ οίνιησ ογάθυβ δθοὰῦΐ ἃ αἰδῇ οἵ νᾶ ον], (1. 6. οἵ 

ὈΙΓα5. ϊοῖ Πδὰ Ὀ6θη σα] οὗἨ ΠΙσἢ τηϊβαθιηθδηουῦβ, 8Π46 

σοΠαοθιηηθά ἰο ἀἴ6 ὈῪ 1Π6 ΡῈ} ]}16.) ννοἢ ἃτ6 ἀγθββίησ [ῸΓ 

ἢ]5 ἀϊπποσ. Ἠρθίουϊοθ, ηῸ Ὀαίοτθ νγὰβ (ῸὉΓ δυϊησίησ οἥ 

1Π6 Ποαά οὗ (ἢ15 δυάδοίοιιβ πηοτίαὶ συ ποὰΐ {αγῖπαν σοη- 

ἔθγθηοθ, ἢηά 5 ΠΙτηβϑ] ἢ ̓ΠΒΘη5Ι 0 ]ν τοὶ θηΐ, 85 ἢ6 5παῖβ [Π6 

ΒΆΥΟΙΎ βίθδηη. ΗΕ βαϊυίθβ Ριβίῃοίςουιιβ, ῆο τϑοθῖνθβ Πθ τὴ 

ΝΘΙῪ οοἰάϊν, δηἀ 15 ΠΟΤῈ δἰίθηΐνα ἴο ἢΪ5 Κιίσπθη (Πδη ἴο 

161} σοΙΩρΡ!πηθηῖ. Ναρίμηθ ορθηβ ἢ5. ΘΟΙΠΓΗΙΒΒΊΟΙ ; ΟΥ̓ΤΏΒ 

{πα 5. παίίΐοη ({πΠ6 σοά5) δῖθ ποῖ {Π6 βίου [ῸΥ {Π]5 νγᾶῦ: 

8η4 ΟἿ ΤἜΔΒΟΠΔΌΪῈ θυ πη5 που Ρ6 σἷδαα οὗ ἃ ρϑδθθ. Ρ[β5- 

{Πϑίφταβ, δοσογάϊησ ἰο {π6 δάνϊοβ οἵ Ῥχοιηθίμθυβ, ρῥτο- 

ΡΟΒ65 (85 1 1ὁ {γν {Π612}) {π6 ἢγϑὲ σοηαϊίοη, παπηοὶν, {Πᾶΐ 

οἵ ΦαριοΥ᾽5 τϑϑίουιησ ἰὼ 1Π6 ὈΪγὰβ. Π6]Γ δηοίθπε ΡρονοΥ; 

ἃηά, 1Γ 1η15 βῃοι]ὰ 6 ἀσγθθά ο, μ6 βᾶυβ {παὶί ἢθ Πορεβ 

ἴο Θηΐθυία! ἢ ΤΥ ἰοτάβ [ηΠ6 διηθαββδήουβ ἂἱ ἀϊπηοσ. Ηθι- 

Οα}65, Ρ᾽θαβθά υν] ἢ {Π15. Ιαϑὲ σουηρ! πη ηΐ, 50 Ἀρτθθαθ]6 ἴο 

Ὠ15 Δρρϑίϊθ, οουηθβ τ δ 1] ν ᾿ηΐο 8411 Π6 ἃβῖτθ : Βαϊ ἰ5 βϑυθῖθ- 
’γ τϑρτονβὰ ὈγῪ Νϑρίῃπθ [Ὁ ἢἷβ ο᾽υἰοην. Ρβί μϑίξευιιβ 
ΑΥσ65 [Π6 ροϊπί, 8πα βῇονγνβ ποὺν τπποῖ ἴΕ ὑγροῦ Β6 Ὸγ 
ἴπ6 πιαΐαδ! Ἰηίθγαϑί οὐ θοῖἢ παίϊοηβ ; ἃπά Νερίυπθ ἰ5 ἢπη- 
ΘΥῪ Θποιρῇ ἴο Ὀ6 σ'δά οἵ βοΐηβ συθᾶβοῃηδαθ]θ ργοίθηθθ ἴο 
δῖνθ {π6 {Π]πρ ἃρ. “6 ΤῊΔΙΠἸΔἢ σοά 15 δβκθα ἢἰβ ορίη- 
ἸΟῊ ἴῸΓ ἴὈΓΓη : ἢ γηὰΐίουβ βοιηθν ῃαΐ, τ] Οἢ ΠΟΡοάν πη- 
ἀθγβίδηαβ, ἃηἃ 80. ἴΐ ρᾶββθβ [ὉΓ ἢἷ8 σοηβθηῖ. Ηδθῖβθ [Π6Ὺ 
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816 σοίΐησ 1 ἴο ἀϊπηου, πα 8]}} 15 τν8}} ; θη ΡΒ  Πθίςο 5 

ὈΘιΠ η Κα ΠΙΠΊ56 1 οὗ [Π6 πιαίοῃ ἢ Βά5116α. "ΓΒ. ΤηΔ 65 

Νερίιηθ ΗΝὟ ουΐδ ἀσαΐη: πμ6 Ψ1] ποΐί ἤϑδὺ οὗ ἴἴ; 6 ψ}} 

Τϑίυτηῃ Ποῖηθ ᾿πβίδηςυ ; θυ Ηδγου!θβ οδηηοί {πη οὗ ἰϑᾶν- 

ἴηὴσ ἃ σοοά τη68] 50: Π6 5 Υϑαάν ἴο δοαῦϊθβοα ἴῃ Δ ΠΥ σοη- 

ἀϊ!οη5. Ηἰβ8. οοϊΐθασαθ δίίθηηρίβ ἰο 5ῆονν ἢϊπὶ ἰπδΐ Π6 15 

σινίησ ΠΡ Π5 ΡῬΔΙΓΙ ΠΟΥ [ῸΓ ἃ ΟἸΠΠΘΥ; δηα ψ ῃδΐ ψν}}} Ὀ6- 

ΟΟΠ16 οὗ δ΄ αἰΐου Τρ το γ᾽5 ἀθαίῃ, 1 1Π6 ὈΙγΓἀβ ἀγα ἰο ἢᾶνθ 

ΘΥΘΤῪ (Πϊησ ἀυτίησ 15 ΠΠΘτῖγη6. ΡΙβιΠϑίξοσιιβ οἰθαυν ΡΙΌν 65 

ἴο Ηδτουϊθβ {πᾶΐ 1Π15 15 ἃ ΤΠ616 ἱπΊΡΟΒΙΠΟη ; παὶ Ὀγ 1Π6 

Ιαννγβ οἵ ϑοίοῃ ἃ Ὀαβίασαᾳα ἢὰ5 ΠῸ 1:ῃΠ υ]ΐδποο : [Ππαΐ ᾿ἢ Τογο 

αἀϊοά νιϊπουῦϊ ἸΘ σι παῖ ἰββθ, ΠῚ5 Ὀγοΐίμοτβ νοῦ βυςσοσρά 

ἴο [Ὶ8 οϑίαϊθ, δηά {ῃὰΐ ἢθ βρθᾶῖβ οὐ ουΐ οὗ ἰηίοσοϑβί. 

Νονν {Π6 'ΓῚΙΡΑ ΙΔ σοά 15 ἀσαῖη ἰο ἀθίθυ μη!πθ 1Π6 γηδίΐϑυ : 

[ΠΥ ἱπίθυρυθί ἢΪ5 Ἰαυσοη 85. [νου ]8 ἴο {Π6 πὶ; 5ὸ Ναρίιπθ 
8 ἔογοθά ἴο σίνθ ἃρ {Π6 ροϊηΐ, δηα Ριβι ϑίξοσιιβ σοθβ ἢ 

πὶ δηά 1Π6 ὈΔΥΡαΥΔη ἰο ἤθᾶνθῃ ἰοὸ {δίς ἢῃ ἢὶ5 Ὀγάθ, τ ῃ116 

Ηδτοῦ!οβ βίαυϑ Ὀθῃϊηα ἰοὸ ἴα Κα οᾶστθ {παὶ 1πΠ6 τοαβϑδί πιθαΐ 
15. ποΐ βρο!ϑά. 

“Α τηθββθησου Τϑίστη5. ΜΠ [Π6 πονν8 οὗ [ἴῃ8 Δρριόδοῃ 

οὐ ΡιΙβιΠϑίθουιιβ ἃηα ἢ]5. Ὀγ]46 ; δηα δοσουάϊησὶν ῃθυ ἃρ- 

ΡΘΔΡ ἴῃ ἴΠ6 δΓ ἴῃ ἃ βρίϑῃα!α τηδοῆϊηθ, μ6 ἢ Τονο 8 

{πη ἀθυθο: ἴῃ ἢ Παπά, δηὰ Ὀγν ἢὶ5 βι46 Βαβιῖίθα, πη σηϊῇ- 

ΟΘΏΓν ΔαοΥΠΘά : {Π6 Ὀ᾽γ45 Ὀγθαὶς οαΐ ἴῃ Ἰουα βοησβ οὔ δχαϊ- 
τ Ποη, ἀηἀ σοηοὶά 6 {Ππ6 ἀγασηα νυ] ἢ {Π6 1. Πντηθηθα].᾽" 

ΤῊ ΡΥ υγὰβ ρϑυ[ουτηθά ἴῃ {Π6 Ατοῃοηβηὶρ οὐ ΟΠΒαρτίαβ, 

Β. Ο. 414. Απηοίρβίαβ ννὰβ. ἢγβί, ἢ [Π6 Ἐν! οῦβ  Αὐἱϑ- 

[ΟΡ Δ ἢΠ65 Βθοοηα, νγἢ (η6 ΒΙγτ5 ; ΡΠ Πίσῃ τπἰϊγά, ἢ (Π6 

Μοποίτοροβ, οὐ θοϊιβο. 
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ἘΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΟΡΝΙΘΈΣ. 



ΤΆΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ,. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ΤΡΟΧΙΛΟΣ, ϑεράπων "Ἔποπος. 

ἘΠῸΟΨ,. 

ΧΟΡΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ. 

ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΈΡΟΣ. 

ΚΗΡΥΚΈΣ. 

ΤΕΡΕΥ͂Σ. 

ΠΟΙΗΤΗΣ. 

᾿ ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΣ. 

ΜΕΤΩΝ γεωμέτρης. 
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ΟΙΚΕΤΗΣ Πεισθεταίρου. 



ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ. 

Ζύο εἰσὶν ᾿Αθήνηθεν ἐκκεχωρηκότες πρεσβῦται διὰ τὰς δίκας. Πο- 
ρεὔονται δὲ πρὸς τὸν Τηρέα ἔποπα γενόμενον, πευσόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ 

΄ ] ΙΝ 5» κ , ΄ Ν “ ΄ . 

ποία ἐστὶ πόλις εἰς κατοικισμὸν βελτίστη. Χρῶνται δὲ τῆς ὁδοῦ καθη- 
’ » ΄ « » , ε Ν “ » , Β "6 ᾿ 

γεμόσιν ὀρνέοις, ὁ μὲν κορώνῃ, ὁ δὲ κολοιῷ. ᾿Ονομάζονται δὲ ὃ μὲν 
ἃ 

Πεισθέταιρος, ὁ δὲ Εὐελπίδης, ὃς καὶ πρότερος ἄρχεται. ἫἩ σκηνὴ ἐν 
᾿Αθήναις. Τὸ δρᾶμα τοῦτο τῶν ἄγαν δυνατῶς πεποιημένων. 

᾿Εδιδάχθη ἐπὶ Χαβρίου διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει, ὃς ἦν δεύτερος 
τοῖς ορνισι, πρῶτος ᾿Αμειψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φρύνιχος Μονο- 

’ ΕΣ ᾿ ’ , Ν ’ ΄“ Ε] ’ ᾿ ’ 

τρόπῳ. Ἔστι δὲ λε΄. Φοβερὰ δὲ τότε τοῖς ᾿Αθηναίοις τὰ πράγματα. 
5» 

Τό τε γὰρ ναυτικὸν ἀπώλετο περὶ Σικελίαν, Λάμαχος οὐκ ἔτι ἦν, Νικίας 
3 ἐτεθνήκει, Δεκέλειαν ἦσαν τειχίσαντες Λακεδαιμόνιοι, Ἶγις ὁ Λακεδαι- 

μονίων στρατηγὸς περιεκάθητο τὴν ᾿Αττικήν, ᾿Αλκιβιάδης τὰ Λακε- 
’ » ’ Ἀ » ’ ’, Ἁ ᾿ 

δαιμονίων ἐφρόνει καὶ ἐκκλησιάζων συνεβούλευε τὰ χρηστὰ Λακεδαι- 

μονίοις. Ταῦτα αἱ ᾿Αθηναίων συμφοραί, διὰ ταῦτα αἱ ᾿Αθηναίων φυγαί. 

Καὶ ὅμως οὐκ ἀπείχοντο τοῦ κακοπραγμονεῖν καὶ συκοφαντεῖν. 

ἘΔ ΜΑΑΩΣ., 
. - » “- Τῆς τῶν ᾿Αθηναίων πολιτείας τὸ μέγιστον ἦν κλέος αὐτόχθοσι γενέ- 

Ἀ ΄ ’ , Α ,΄ - ’ 

σθαι, καὶ αὕτη φιλοτιμία πρώτη τὸ μηδέπω μηδεμιᾶς πόλεως φανείσης 

αὐτὴν πρῶτον ἀναβλαστῆσαι. ᾿Αλλὰ τῷ χρόνῳ ὑπὸ προεστώτων 

πονηρῶν καὶ πολιτῶν δυσχερῶν ἀνετέτραπτο, καὶ διωρθοῦτο πάλιν. 
» - ΄- - ΓΟ 

Ἐπὶ οὖν τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου, πονηρῶν τινῶν τὰ πράγματα ἐγχει- 
΄ » ΄ Α 

ρισθέντων, ἐπισφαλὴς γέγονεν ἡ παρ᾽ αὐτῶν κατάστασις. Καὶ ἐν μὲν 
Η͂ ἧκε - Ε , ᾽ 

ἄλλοις δράμασι διὰ τῆς κωμῳδικῆς ἀδείας ἤλεγχεν ᾿Αριστοφάνης τοὺς 
κακῶς πολιτευομένους, φανερῶς μὲν οὐδαμῶς, οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἦν, 

λεληθότως δέ, ὅσον ἀνῆκεν ἀπὸ κωμῳδίας προσκρούειν. Ἔν δὲ τοῖ μ ᾽ νη μῳ ροσκρ ᾿ ς 
Ἂ, Ν ΄ ’, ε κ .] ,ὔ » ΄ “ 
Ορνισι καὶ μέγα τι διανενόηται. Ὥς γὰρ ἀδιόρθωτον ἤδη νόσον τῆς 

’ ΄’ ΕῚ ’ Υ̓ Α ΄“ ᾿ Ἁ 

πολιτείας νοσούσης καὶ διεφθαρμένης ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ 

πολιτείαν αἰνίττεται, ὡσανεὶ συγκεχυμένων τῶν καθεστώτων " οὐ μόνον 

δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα ὅλον καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, συμβουλεύει 
, Ἁ ᾿ι Ὁ , “ ΒΝ Χ ΕΣ ᾿ ε Η 

μετατίθεσθαι πρὸς τὸ ἡρεμαιως βιοῦν. Καὶ ἢ μεν ἀπότασις αὐτὴ. Τὰ 

δὲ κατὰ θεῶν βλάσφ ἐπιτηδείως φὠκονόμηται. Καινῶν γάρ ἄσφημα ἐπιτηδείως ς μηται. αινῶν γάρ φησι 
Α ΄“ - ΕῚ [ “ ᾽ » - τὴν πόλιν προσδεῖσθαι θεῶν, ἀφροντιστούντων τῆς κατοικίας ᾿Αθηνῶν 



ΒΕ ΥἹΓΟΘΈΣΙΣ. 

“ ΕΣ κ “- 5 ’ ς , . “ ᾽ 5. “δ 
τῶν ὄντων καὶ παντελῶς ἠλλοτριωκότων αὑτοὺς τῆς χώρας. ᾿Αλλ᾽ ὁ 

μὲν καθόλου στίχος τοιοῦτος. Ἕκαστον δὲ τῶν κατὰ μέρος οὐκ εἰκῆ, 
δ᾿ 5᾽ τ » , Ν ΄ ΕῚ ᾽ “ » ΄ .Ὶ Ἁ ἀλλ᾽ ἄντικρυς ᾿Αθηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγχειριζομένων τὰ κοινὰ 

’ ᾿ ’ ΄ » , 2 , » » ’ ἐλέγχει τὴν φαύλην διάθεσιν, ἐπιθυμίαν ἐγκατασπείρων τοῖς ἀκούουσιν 
5 “- “ » , “ “ « , . ἀπαλλαγῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχθηρᾶς πολιτείας. ὝὙὝποτίθεται γὰρ 

περὶ τὸν ἀέρα πόλιν, τῆς γῆς ἀπαλλάσσων ἀλλὰ καὶ βουλὰς καὶ 

συνόδους ὀρνίθων, ταῖς ᾿Αθηναίων δυσχεραίνων. ᾿Αλλὰ καὶ ὅσα παί- 
5... κ᾽ ΕΝ , “Ἁ κ , ᾿ ’ » 

ζει, ἐπίσκοπον, ἢ Ψηφισματογράφον, ἢ τοὺς λοιποὺς εἰσάγων, οὐχ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ γυμνοῖ τὰς πάντων προαιρέσεις; ὡς αἰσχροκερδείας ἕνεκεν 
χρηματίζονται. ἘΠΘθ᾽ ὕστερον καὶ τὸ θεῖον εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ. 

- 5 "Ἢ 

Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν γερόντων πεποίηται, ὡς εἰ πεποιθοίη ἕτερος τῳ 
’ 

ἑτέρῳ καὶ ἐλπίζοι ἔσεσθαι ἐν βελτίοσι. Τινὲς δέ φασι τὸν ποιητὴν τὰς 
᾽ “ Ὁ Ὲ , 5 δ ΄ ᾽ . ΄ 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις τερατολογίας ἐν μὲν ἄλλοις διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς 

“ Α ΄- , Α ΄ » “ γ᾿ ᾿, νῦν τὴν τῆς Τιγαντομαχίας συμπλοκὴν ἕωλον ἀποφαίνων, ὄρνισιν ἔδωκε 
διαφέρεσθαι πρὸς θεοὺς περὶ τῆς ἀρχῆς. 

“ “- , 

Ἐπὶ Χαβρίου τὸ δρᾶμα καθῆκεν εἰς ἄστυ διὰ Καλλιστράτου " εἰς δὲ 
Λήναια τὸν ᾿Αμφιάραον ἐδίδαξε διὰ Φιλωνίδους Λάβοι δ᾽ ἄν τις τοὺς 

΄σ ΄ » » ’, -“ 

χρόνους ἐκ τῶν πέρυσι γενομένων ἐπὶ ᾿Αριστομνήστου τοῦ πρὸ Χα- 
΄“ ᾿ 2 

βρίου. ᾿Αθηναῖοι γὰρ πέμπουσι τὴν Σαλαμινίαν, τὸν ᾿Αλκιβιάδην 
“ ΄ ’ 

μεταστελλόμενοι ἐπὶ κρίσει τῆς τῶν μυστηρίων ἐκμιμήσεως. ὋὉ δὲ 
ΒΩ Ν , “ ΄“ ’, . Ἁ κι ΄ ἄχρι μὲν Θουρίου εἵπετο τοῖς μεθήκουσιν, ἐκεῖθεν δὲ δρασμὸν ποιησά- 

΄“ 4, 

μενος εἰς Πελοπόννησον ἐπεραιώθη. Τῆς δὲ μετακλήσεως μέμνηται 
. 7 ’ ΕΣ ’ Ν ΄ « , ν “-“ “ ᾽ 

καὶ ᾿Αριστοφάνης, ἀποκρύπτων μὲν τὸ ὄνομα, τὸ δὲ πρᾶγμα δηλῶν ἐν 
οἷς γέ φησι 

Μηδαμῶς ν 
»“" “» ’ 

Ἡμῖν παρὰ θάλατταν, ἵν ἀνακύψεται 
Κλητῆρ᾽ ἄγουσ᾽ ἕωθεν ἡ Σαλαμινία. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΤΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

’ » ’ 

Διὰ τὰς δίκας φεύγουσιν ᾿Αθήνας δύο τινές " 
οἱ ᾿Ὶ Α ᾿», }Ὶ ᾽Υ̓͂ ’ εἰ ’΄ 

ἱ πρὸς τὸν ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 
᾽ ΄ 5 , » ᾿ς 

Ελθόντες ηἠρώτων ἀπράγμονα πόλιν 
τ » Ψ » Ν Ἀ ’ 

Εἷς δ᾽ ὄρνις ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πλειόνων 
“- ,ὔ ’ ’ Ὅ κα ’ ’΄ 

Πτηνῶν διδάσκει, τί δύνατ᾽ ὀρνίθων γένος, 
Καὶ πῶς, ἐάν περ κατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

Πόλιν κτίσωσι, τῶν θεῶν τὰ πράγματα 
᾽ ΄ 

Αὐτοὶ παραλήψοντ᾽. Ἐκ δὲ τοῦδε φάρμακον 
7 ΄ 5. Ὁ , »“ν » ς , 

Πτέρυγάς τ᾽ ἐποίουν " ἠξίωσαν δ᾽ οἱ θεοί, 
᾿Ἐπίθεσιν οὐ μικρὰν ὁρῶντες γενομένην. 



ΟΡΝΙΘΈΕΈΣ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΊΙΔΗΣ. 

3 ἈΝ » Ν ’ ,ὔ 

Ορθὴν κελεύεις, ἢ τὸ δένδρον φαίνεται ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Διαῤῥαγείης - ἥδε δ᾽ αὖ κρώζει πάλιν. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Τί, ὦ πονήρ᾽, ἄνω κάτω πλανύττομεν ; 

᾿Απολούμεθ᾽ ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὸ δ᾽ ἐμὲ κορώνῃ πειθόμενον τὸν ἄθλιον 

“Οδοῦ περιελθεῖν στάδια πλεῖν ἢ χίλια. 

ΕΥ̓ΈΕΛΠΙΔΗΣ. 

Τὸ δ᾽ ἐμὲ κολοιῷ πειθόμενον τὸν δύσμορον 

᾿Αποσποδῆσαι τοὺς ὄνυχας τῶν δακτύλων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμὲν οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἔτι. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Ἐντευθενὶ τὴν πατρίδ᾽ ἂν ἐξεύροις σύ που ; 
1] - 

10 



θΘ ἈΡΊΙΣΈΈΟΡΑΝΘΟΥΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐδ᾽ ἂν μὰ Δία γ᾽ ἐντεῦθεν ᾿Εξηκεστίδης. 

ΕΥΈΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οἴμοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Σὺ μὲν, ὦ τᾶν, τὴν ὁδὸν ταύτην ἴθι. 

ΕὙΥΒΛΠΙΔῊΗΣ. 

Ἦ δεινὰ νὼ δέδρακεν οὗκ τῶν ὀρνέων, 

Ὃ πινακοπώλης Φιλοκράτης μελαγχολῶν, 

Ὃς τὠδ᾽ ἔφασκε νῷν φράσειν τὸν Τηρέα, ν 1ῦ 

Τὸν ἔποφ᾽, ὃς ὄρνις ἐγένετ᾽ ἐκ τῶν ὀρνέων " 

Καἀπέδοτο τὸν μὲν Θαῤῥελείδου τουτονὶ 

Κολοιὸν ὀβολοῦ, τηνδεδὲ τριωβόλου. 

Τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἤστην οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. 

Καὶ νῦν τί κέχηνας ; ἔσθ᾽ ὅποι κατὰ τῶν πετρῶν Ὁ0 

Ἡμᾶς ἔτ᾽ ἄξεις ; οὐ γώρ ἐστ᾽ ἐνταῦθά τις 

ὋὉδος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἐνταῦθά γ᾽ ἀτραπὸς οὐδαμοῦ. 

ἘΥΝΛΠΙΔΗΣ. 

Ἢ δ᾽ ἡ κορώνη τῆς ὁδοῦ τι λέγει πέρι ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. 

᾿ Οὐ ταὐτὰ κρώξει μὰ Δία νῦν τε καὶ τότε." 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Τί δὴ λέγει περὶ τῆς ὁδοῦ ; 

ΠΕΙΣΘΈΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 95 
΄ ᾿Ξ. ΑΝ “ 7 7 Χ ΄ 

Βρύκουσ᾽ ἀπέδεσθαί φησί μου τοὺς δακτύλους ; 



ΟΡΝΙΘΕῈΕ Σ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗ͂Σ. 

᾽ κ Φ Ὧν, ἜΘΟΣ 7 
Οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 
3 7 3 “ ., 7, 

Ἐς κόρακας ελθεῖν καὶ παρεσκευασμένους, 
7, Χ ’ 

Ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὁδὸν ; 

Ἡμεῖς γὰρ, ὧνδ ἱ Ἵ ἐν λό μεῖς γὰρ, ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν λόγῳ, 
7ὔ “ Ν 3 ͵7ὔ ΥΩ 

Νόσον νοσοῦμεν τὴν ἐναντίαν Σακᾷ" 
Ν ΕῚ ᾽ δ ὑωὰκ " 7 

Ὃ μὲν γὰρ ὧν οὐκ ἀστὸς εἰσβιάζεται, 
4 - ἈΝ "“ 7 7 

Ἡμεῖς δὲ φυλῇ καὶ γένει τιμώμενοι, 
3 Ν Φ΄ 9 ΄ ᾽ κ 3 Ν 

Αστοὶ μετ΄ ἀστῶν, οὐ σοβοῦντος οὐδενὸς 
3 3 “9 ω 7 3 ε 

Ανεπτομεσθ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἀμφοῖν ποδοῖν, 
“"Ὲ ᾺΝ, Ν 3 - ἜΑ ,ὔ Ν , 

Αὐτὴν μὲν οὐ μισοῦντ᾽ ἐκείνην τὴν πόλιν 
Ἀ Ρ] Λ 7, 2 ,ὔ 

Τὸ μὴ οὐ μεγάλην εἶναι φύσει κεὐδαίμονα 
Ν - Ν 5 » 77 

Καὶ πᾶσι κοινὴν ἐναποτῖσαι χρήματα. 
κ κ 3 ͵7 “ ἀν Ν ΄ 

Οἱ μεν γὰρ οὖν τέττιγες ἕνα μῆν ἢ δύο 
3 Ν κ ω Ν ἣ - 2 

Ἐπὶ τῶν κραδῶν ᾳδουσ᾽, ᾿Αθηναῖοι δ᾽ ἀεὶ 
3 Ν - -“ » 7 7 

Ἐπὶ τῶν δικῶν ἄδουσι πάντα τὸν βίον. 
ἣν ω ὔ Ν ’ 7 

“4 ́ὰ ταῦτα τόνδε τὸν βάδον βαδίζομεν, 
-“ Ἂν. ἊΡ Ν ΄ 3 

Κανοῦν δ᾽ ἔχοντε καὶ χύτραν καὶ μυῤῥίνας 
7ὔ “-“ 7; 5 

Πλανώμεθα ξητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, 
“ ΄, 

Οπου καθιδρυθέντε διαγενοίμεθ᾽ ἄν. 
«ς Ν λ ω 3 

Ο δε στόλος νῷν ἐστι παρὰ τὸν Τηρέα 
δ »Μ 5, 7 Ἷ ,ὔ 

Τὸν ἔποπα, παρ ἐκείνου πυθέσθαι δεομένω, 
Υ ’ὔ Λ φ 

Εἰ που τοιαύτην εἶδε πόλιν ἡ ᾽πέπτατο. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὗτος. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 
ἂν 

Τι ἐστιν ; 

40 



8 ἈΡΙΞΙΘΦΑΝΟΥΣ 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἢ κορώνη μοι πάλαι 

"άνω τι φράζει. 

ΝΥ ΑΙΓΓΆΑΉΗΉΞΣ 

Χὠ κολοιὸς οὑτοσὶ 

Ἄνω κέχηνεν ὡσπερεὶ δεικνύς τί μοι" 

Κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἔστιν ἐνταῦθ᾽ ὄρνεα. 

Εἰσόμεθα δ᾽ αὐτίκ᾽, ἢν ποιήσωμεν ψόφον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον ; τῷ σκέλει θένε τὴν πέτραν. 

ἘΓΎΥΗ ΑΕ ΕΣ ΈΓΣ: 

Σὺ δὲ τῇ κεφαλῇ γ᾽. ἵν᾽ ἢ διπλάσιος ὁ ψόφος. 

ἘΓΕΣ ΘΟΕ ΑΎΥΡΟΣ. 

Σὺ δ᾽ οὖν λίθῳ κόψον λαβών. 

ἘΓΥ ΒΥ ΠΕ ΔΈΓΣ.: 

Πώνυ γ᾽, εἰ δοκεῖ. 

Παΐ παῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
Ἃ ’ φ Ν Μ »“" “Ὁ 

Τί λέγεις, οὗτος ; τὸν ἐπόπα παῖ καλεῖς ; 

Οὐκ ἀντὶ τοῦ παιδός σ᾽ ἐχρῆν ἐποποῖ καλεῖν ; 

ἘΥἊΔΙΓΓΔΈΓΣ. 

Ἔποποῖ. Ποιήσεις τοί με κόπτειν αὖθις αὖ ; 

᾽Εποποῖ. 

ΡΟΣ ΘΙ ΣΣ 

Τίνες οὗτοι; τίς ὁ βοῶν τὸν δεσπότην ; 

ἘΎΥΕΛΠΙΔΗΣ. 
4 }] - 

Απολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ χασμήματος. 

60 
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ἘΒΟΧΜ ΘΝ 

Οἴμοι τάλας, ὀρνιθοθήρα τουτωί. 

ἜΥ ΑΡΤΓΔΈΕΣ: 

Οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ κάλλιον λέγειν ; 

ΤΒΒΟΧΈΕΈΑΛΟΣ.: 

᾿Απολεῖσθον. 

ἘΞΕΈΔ ἘΓῚ Δ ἘΠΞ. 

᾿Αλλ οὐκ ἐσμὲν ἀνθρώπω. 

ἘΡΟΧΙΑΌΟΣ. 

Τί δαί; 

ἘΠ ΝΈΡΓΆΑΈΕΣ. 

“Ὑποδεδιὼς ἔγωγε, Διβυκὸν ὄρνεον. θῦ 

ΓΙΡΟΚΤΙΑΌΟΣ. 

Οὐδὲν λέγεις. 

ἘΓῈ ἈΤΙΓΔῊ 

Γ ΝΟ ἈΝ 3 ΠῚ “ Ν “-“ 

Καὶ μὴν ἐροῦ τᾶ πρὸς ποδῶν. 

ἘΡΟ ΤΟΣ 

Ὃδὲ δὲ δὴ τίς ἐστὶν ὄρνις ; οὐκ ἐρεῖς ; 

ΠΈΣ ΘΕΤΑΓΙΡΌΟΣ, 

᾿Επικεχοδὼς ἔγωγε Φασιανικός. 

ἘΥΕΛΔΛΗΙΔΉΗΉΝ 

ν κ Ἀ 7 ͵ ᾿ ΣΝ Ν Ἂ Ν 
Ατὰρ σὺ τὶ θηρίον ποτ᾿ εἶ πρὸς τῶν θεῶν ; 

ἘΡΟΣΤΤΓΟΣ. 

Ὄρνις ἔγωγε δοῦλος. 

ἘΥΞΕΒΛΙΓΙΔΉΣ. 

ἩΗττήθης τινὸς ΤῸ 

᾿Αλεκτρυόνος ; 



10 ΑΡΥΣΕΡΑΥΑΝΜΘΟΥΞΣΞ 

ἘΡΙΘΙΚΙ ΛΘ: 

Οὐκ, ἀλλ᾽ ὅτε περ ὁ δεσπότης 

Ἔποψ. ἐγένετο, τότε γενέσθαι μ᾽ ηὔξατο 

Ὄρνιν, ἵν᾽ ἀκόλουθον διάκονόν τ᾽ ἔχη. 

ἘΔ ΉΤΑΈΕΓΣΣ 

κῆ ω Ν Μ Ν ͵ὔ 4 

εἴται γὰρ ὄρνις καὶ διακόνου τινὸς ; 

ΓΡΟΧΎΈΛΌΟΣ.: 

Οὗτός γ᾽ ἅτ᾽, οἶμαι, πρότερον ἄνθρωπός ποτ᾽ ὧν, 70 

Τοτὲ μὲν ἐρᾷ φαγεῖν ἀφύας Φαληρικάς . 

Τρέχω π᾿ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρυβλίον. 
Ν - ὕω: κ “ ΄ ᾿ς ΄ὔ 

Ετνους δ᾽ ἐπιθυμεῖ, δεῖ τορύνης καὶ χύτρας " 
7 3 Ν ὔ΄ 

Τρέχω ᾽πὶ τορύνην. 

ἘΝ ΔΙΓΓΔΈΓΣ. 

Τροχίλος ὄρνις οὑτοσί. 

Οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ τροχίλε ; τὸν δεσπότην 80 

Ἡμῖν κάλεσον. 

ἘΡΌΧΥΝΌΟΣ, 

᾿Αλλ᾽ ἀρτίως νὴ τὸν Δία 

Εὕδει καταφαγὼν μύρτα καὶ σέρφους τινάς. 

ΕὙΥΞΕ ΛΠΙΔῊΗΣ. 
“ 3 7, 3 ν 

Ὅμως επέγειρον αὑτὸν. 

ἘΡΘΟΧΤΆΌῸΟΣ: 

Οἶδα μὲν σαφῶς 

Ὅτι ἀχθέσεται, σφῷν δ᾽ αὐτὸν οὕνεκ᾽ ἐπεγερῶ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. 

ω ΄ὔ  , , »] “ 3 3 7 ΄ 

Κακῶς σὺ γ᾽ ἀπόλοι, ὡς μ' ἀπέκτεινας δέει. 8ῦ 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 11 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οἴμοι κακοδαίμων, χὠ κολοιός μ᾽ οἴχεται 

Ὑπὸ τοῦ δέους. 

ΠῈΪΤ ΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἾΩ δειλότατον σὺ θηρίον, 

Δείσας ἀφῆκας τὸν κολοιόν ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Εἰπέ μοι, 
Ἁ Χ Ν ᾽ὔ] 3 3 “ [4 

Σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσὼν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Ποῦ γάρ ἐστιν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Απέπτατο. 90 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οὐκ ἀρ᾽ ἀφῆκας " ὦγάθ᾽, ὡς ἀνδρεῖος εἶ. 

ΕἸἾΠΟΨ. 

άνοιγε τὴν ὕλην, ἵν ἐξέλθω ποτέ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Ὦ Ἡράκλεις, τουτὶ τί ποτ᾽ ἐστὶ θηρίον ; 

Τίς ἡ πτέρωσις ; Τίς ὁ τρύπος τῆς τριλοφίας ; 

᾿ ΕΠΟΨ. 

Τίνες εἰσί μ᾽ οἱ ζητοῦντες ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οἱ δώδεκα θεοὶ 95 

Εἴξασιν ἐπιτρῖψαί σε. 



19 ΑΡΙΞΕΟΦΆΝΌΟΥΞ 

ΕΠΟΨ. 

Μῶν με δκώπτετον 
ἐ “"- Ἂς ’ - Ν ᾿ 7] 

Ορῶντε τὴν πτέρωσιν ; ἢ γάρ, ὦ ἕένοι, 

Ἄνθρωπος. 

ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ: 

Οὐ σοῦ καταγελῶμεν. 

ΕΠ ΟΨ. 

᾿Αλλὰ τοῦ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὸ ῥάμφος ἡμῖν σου γέλοιον φαίνεται. 

ΕΠΟΨ. 

Τοιαῦτα μεντοι Σοφοκλέης λυμαίνεται 

Ἔν ταῖς τραγῳδίαισιν ἐμὲ τὸν Τηρέα. 

ΕὙΕΒΛΠΙΔΗῊΗΣ. 

Τηρεὺς γὰρ εἶ σύ; πότερον ὄρνις ἢ ταῶς ; 

ΕἸἼΤΟΨ. 

" ΥΜ 
Ορνις ἔγωγε. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Κάτά σοι ποῦ τὰ πτερά ; 

ΕΠΟΨ. 
9 Φ νΝ 

Ἐξεῤρύηκε. 

ἘΥΕ ΛΠΙΔΗΣ. 

Πότερον ὑπὸ νόσου τινος ; 

ΕΠΟΨ. 

Οὐκ, ἀλλὰ τὸν χειμῶνα πάντα τὥρνεα 

Πτεροῤῥυεῖ τε καὖθις ἕτερα φύομεν. 
3 5 ΝΜ ,ὔ Χ γ.5: 5 ’ 

ἄλλ᾽ εἰπατὸν μοι, σφω τίν ἐστον ; 

100 

106 
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ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

ἘΠΟΨ. 

Ποδαπὼ τὸ γένος δ᾽ ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Ὅθεν αἱ τριήρεις αἱ καλαί. 

ἘΠῸΟΨ. 

Μῶν ἡλιαστώ; 

ἘΥΒΛΙΙΔΗΣ. 

Μαλλὰ θατέρου τρόπου, 

᾿Απηλιαστά. 

ἘΠΟΨ. 

ἱΣπείρεται γὰρ τοῦτ᾽ ἐκεῖ 110 

Το σπέρμ' "" 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

᾽Ολίγον ζητῶν ἂν ἐξ ἀγροῦ λάβοις. 

ἘΕΠΟΨ. 

Πράγους δὲ δὴ τοῦ δεομένω δεῦρ᾽ ἤλθετον ; 

ἘΥΕΒΛΠΙΛΗΉΗΣ. 

Σοὶ ξυγγενέσθαι βουλομένω. 

ΕΠΟΨ. 

Τίνος πέρι ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

“Ὅτι πρῶτα μὲν ἦσθ᾽ ἄνθρωπος, ὥσπερ νώ, ποτέ, 

Κἀαργύριον ὠφείλησας, ὥσπερ νώ, ποτέ, 115 

Κοὐκ ἀποδιδοὺς ἔχαιρες, ὥσπερ νώ, ποτέ: 

Εἶτ᾽ αὖθις ὀρνίθων μεταλλάξας φύσιν, 

2 
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Καὶ γῆν ἐπεπέτου καὶ θάλατταν ἐν κύκλῳ, 

Καὶ πάνθ᾽ ὅσαπερ ἄνθρωπος ὅσα τ᾽ ὄρνις φρονεῖς " 

Ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα, 190 

Εἴ τινα πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον, 

“Ὥσπερ σισύραν ἐγκατακλινῆναι μαλθακήν. 

ΕΊΤΟ Ψ. 

Ἔπειτα μείζω τῶν Κραναῶν ζητεῖς πόλιν ; 

ΕΥὙΥΒΛΠΊΙΔΗΣ. 

Μείζω μὲν οὐδέν, προσφορωτέραν δὲ νῷν. 

ΕΠΓΟΨ. 

᾿Αριστοκρατεῖσθαι δῆλος εἶ ζητῶν. 

ΕὙΥΒΛΠΙΔΗΉΗΣ. 

᾿Εγώ ; 195 

Ἥκιστα" καὶ τὸν Σ᾿ κελλίου βδελύττομαι. 

ἘΕΠΟΨ. 

Ποίαν τιν᾽ οὖν ἥδιστ᾽ ἂν οἰκοῖτ᾽ ἂν πόλιν ; 

ΕὙΥΕΛΠΙΔΗΣ. ἢ 
[2 Ν ’ὔ ’ 5 Μ “ 

Ὅπου τὰ μέγιστα πραγματ᾽ εἴη τοιαδί" 

᾿Επὶ τὴν θύραν μου πρῴ τις ἐλθὼν τῶν φίλων 

“Δ έγοι ταδί" πρὸς τοῦ Διὸς τοὐλυμπίου, 130 
“ ’ὔ Ν Χ Ν Ν , 

Ὅπως παρέσει μοι καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία 
ΜΠ 7 ,ὔὕ ΑΛ Ν ς - ,ὔ - 

ουσάμενα πρῷ " μέλλω γὰρ ἑστιᾶν γάμους " 
“-“ Μ. 7 5.Ὸὡδλχ ᾽ὔ] 

Και μηδαμῶς ἀλλως ποιήσῃς " εἰ ὃε μη, 
Μ ’ὔ 7ὔ] 5 ΞΕ «“ 3 Χ ͵ χω 

ἢ μοι τότε γ ἔλθῃς, ὅταν ἐγὼ πράττω κακῶς. 

ἘΕΠΟΨ. 

ΤᾺ ,ὔ Γ 7 -. ὧἱδὰ 

Νὴ Ζια ταλαιπώρων γε πραγμάτων ἐρᾷς. 135 
7 ἥ, Ψ' 

Τι δαὶ σύ; 



ΟΡΝΙΘΈῈΣ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τοιούτων ἐρῶ κἀγώ. 

ΕΠῚΟΨ. 

Τίνων ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“Ὅπου ξυναντῶν μοι ταδί τις μέμψεται 

Ὥσπερ ἀδικηθεὶς παιδὸς ὡραίου πατήρ " 

Καλῶς γέ μου τὸν υἱὸν, ὦ Στιλβωνίδη, 

Εὑρὼν ἀπιόντ᾽ ἀπὸ γυμνασίου λελουμένον 

Οὐκ ἔκυσας, οὐ προσεῖπας, οὐ προσηγάγου, 

Οὐκ ὠρχιπέδησας, ὧν ἐμοὶ πατρικὸς φίλος. 

ἘΠΟΨ. 

ἾΩ δειλακρίων σὺ τῶν κακῶν οἵων ἐρᾷς. 

᾿Ατὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις 

Παρὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλατταν. 

ΕΥ̓ΈΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οἴμοι, μηδαμῶς 

Ἡμῖν γε παρὰ θάλατταν, ἵν ἀνακύψεται 

Κλητῆρ ἄγουσ᾽ ἕωθεν ἡ Σαλαμινία. 

“Ἑλληνικὴν δὲ πόλιν ἔχεις ἡμῖν φράσαι 

ἘΠΟΨ. 

Τί οὐ τὸν ᾿Ηλεῖον Μέπρεον οἰκίζετον 

᾿ἜΕλθονθ᾽ ; 

ΕΥΈΕΛΠΙΔΗῊΣ. 

ἱΟτιὴ νὴ τοὺς θεοὺς, ὃς οὐκ ἰδὼν 
΄ Ν 7 ὦ Ἵ 

Βδελύττομαι τὸν Μέπρεον ἀπὸ Μελανθίου. 

15 

140 

140 

150 
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ΕΠΟΨ. 

᾿Αλλ εἰσὶν ἕτεροι τῆς Δοκρίδος ᾿Οπούντιοι, 
σ Ν - 

ἵνα χρὴ κατοικεῖν. 

ἘΥΎΥΕΝΛΙΓΙΔΗΣ. 

᾿Αλλ᾽ ἔγωγ᾽ ᾿Οπούντιος 
2 δ ,ὔ 5.ΟΝ, 7 7 

Οὐκ ἂν γενοίμην ἐπὶ ταλάντῳ χρυσίου. 

Οὗτος δὲ δὴ τίς ἔσθ᾽ ὁ μετ᾽ ὀρνίθων βίος ; 
Ν᾿ 53 “ 

Σὺ γὰρ οἶσθ᾽ ἀκριβῶς. 

ἘΞ ΟὟ. 

Οὐκ ἄχαρις ἐς τὴν τριβήν" 

Οὗ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλαντίου. 

ἘΕΥΒΛΠΙΠΊΙΔΗῊΗΣ. 

Πολλήν γ᾽ ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν. 

ΕΠΠΟΨ. 

Νεμόμεσθα δ᾽ ἐν κήποις τὰ λευκὰ σήσαμα 

Καὶ μύρτα καὶ μήκωνα καὶ σισύμβρια. 

ΤΉ ΛΙΓΙ ΔῊ, 

Ὑμεῖς μὲν ἄρα ζῆτε νυμφίων βίον. 

ΡΣ ΘΕ ΆΣΙΡΟΣ 

Φεῦ φεῦ" 

Ἦ μέγ᾽ ἐνορῶ βούλευμ᾽ ἐν ὀρνίθων γένει, 

Καὶ δύναμιν ἣ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ πίθοισθέ μοι. 

ΕΠ ΟΨᾧὦ. 

Τί σοι πιθώμεσθ᾽ ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἽὍ τι πίθησθε; πρῶτα μὲν 
Ν ψ' ο 

Μὴ περιπέτεσθε πανταχῆ κεχήνοτες " 

1600 

106 
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ε ξεν ΝΗΡ ΚΜ 2 7 ΡΝ, 
Ὥς τοῦτ᾽ ἄτιμον τοὔργον ἐστίν. «Αυτίκα 

3 -» δ᾽ Ρ΄. ἦὰ Χ 7 “Ἅ Μ 

Ἐκεῖ παρ᾽ ημῖν τους πετομένους ἢν ἐρῃ, 

Τίς ὄρνις οὗτος ; ὁ Τελέας ἐρεῖ ταδί" 

Ἄνθρωπος ὄρνις ἀστάθμητος πετόμενος, 170 
9 Ψ ΩΝ ᾽ 7 5" ᾽ 2 -“ 7 

Ατέκμαρτος, οὐδὲν ουδέποτ ἐν ταὐτῷ μένων. 

ΕἸἼΤΟΨ. 

Νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γε μωμᾷ ταυταγί. 

Τί ἂν οὖν ποιοῖμεν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἰκίσατε μίαν πόλιν. 

ἘΠΟΨ. 

Ποίαν δ᾽ ἂν οἰκίσαιμεν ὄρνιθες πόλιν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

170 ἴάληθες, ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος, 

Βλέψον κάτω. 

ἘΣΕΕΘΈῈ: 

Καὶ δὴ βλέπω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Βλέπε νῦν ἄνω. 

ΕΠΟΨ. 

Βλέπω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Π ερίαγε τὸν τράχηλον. 

ἘΠΟΥΨ. 

, Νὴ Δία, 
᾽ ’ ,ὔ 2 ’ 

«Απολαύσομαί τι δ᾽, εἰ διαστραφήσομαι. 

Ω Ἐ σ 
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ἹΕῚΣ ΘΕΈ ΓΑΙΡΌΣ.: 

Εἶδές τι; 

ἘΠΟΨ. 

Τὰς νεφέλας γε καὶ τὸν οὐρανόν. 

ΤΙΕΡ ΤΣ ΘΕ ΤΆ ΡΡΘΕΣ 

Οὐχ οὗτος οὖν δήπου ᾽στὶν ὀρνίθων πόλος ; 

ἘΠΟΨ. 

Πόλος ; τίνα τρόπον ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΤΡΌΣ. 

Γῳ " ΣᾺΣ 
 ἔσπερ εὐποι τις τόπος. 

Ὁτιὴ δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ διέρχεται 

“ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε καλεῖται νῦν πόλος " 

ἪΝν δ᾽ οἰκίσητε τοῦτο καὶ φράξηθ᾽ ἅπαξ, 

Ἔκ τοῦ πόλου τούτου κεκλήσεται πόλις. 

“Ὥστ᾽ ἄρξετ᾽ ἀνθρώπων μὲν ὥσπερ παρνόπων, 

Τοὺς δ᾽ αὖ θεοὺς ἀπολεῖτε λιμῷ Μηλίῳ. 

ΕΙΓΟΨ. 

Πῶς ; 

ἘΡΕ ΤΣ ΘΕ ΆΤΡΟΣ. 

Ἔν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς. 

ΕἾθ᾽ ὥσπερ ἡμεῖς, ἣν ἰέναι βουλώμεθα 

Πυθῶδε, Βοιωτοὺς δίοδον αἰτούμεθα, 

Οὕτως, ὅταν θύσωσιν ἄνθρωποι θεοῖς, 

Ἢν μὴ φόρον φέρωσιν ὑμῖν οἱ θεοὶ, 

Διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους 
“- 7 ἈΝ - ) ᾽ὔ 

Τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε. 

180 

185 

190 

δ ϑυυΝδοουν νυ μσνοννων, μαυναυνων μν.. ... ΝΝΝΟΝ 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ΕἸΤΟΨ. 

᾿Ιοὺ ἰού: : 

Μὰ γῆν, μὰ παγίδας, μὰ νεφέλας, μὰ δίκτυα, 
π᾿ δ ὰν ᾽ὔ 7 Μ 7 

Μη ΄γω νόημα κομψότερον ἤκουσά πω" 
“ Ψ “ἢ Ἃ ΄, - ΄ίς " 

στ ἂν κατοικίζοιμι μετὰ σοῦ τὴν πόλιν, 

Εἰ ξυνδοκοίη τοῖσιν ἄλλοις ὀρνέοις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

7 “Δ Φ Ν “ Ρ] 2 - 7ὕ, 

Τίς ἂν οὖν τὸ πρᾶγμ αὑτοῖς διηγήσαιτο ; 

ΕΊΓΟΨ. 

᾽ὔ 

Σύ. 
9 Ν Ν 3 ᾿. ’ὔἢ ΝΜ Ν - 

Ἐγω γαρ αὑτοὺς βαρβάρους ὄντας πρὸ τοῦ 

᾿Εδίδαξα τὴν φωνὴν, ξυνὼν πολὺν χρόνον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Πῶς δῆτ᾽ ἂν αὐτοὺς ξυγκαλέσειας ; 

ἘΜ ΘΎ.: 

“Ρᾳδίως. 

Δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτίκα μάλ᾽ ἐς τὴν λόχμην, 
» ᾽ ᾿] 7 Ν 3. ἢ 3 7 

Ἐπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν αηδόνα, 

. Καλοῦμεν αὐτούς " οἱ δὲ νῷν τοῦ φθέγματος 
᾽ ,] »] Σὰ ΄ 7 

Ἐσνπερ ἐπακούσωσι, θεύσονται δρόμῳ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἾΩ φίλτατ᾽ ὀρνίθων σὺ, μή νυν ἕσταθι " 

᾿Αλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽, ἄγ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς τὴν λόχμην 

Ἔσβαινε κἀνέγειρε τὴν ἀηδόνα. 

ἘΠΟΨ. 

Ε ’ὔ 7 ω Χ «“ 

4ε σύννομέ μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου, 
ω Ν ,ὔ «ε ω [4 

Δῦσον δε νόμους ἱερῶν ὕμνων, 

«“ 

105 

“210 
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Οὗὑς διὰ θείου στόματος θρηνεῖς, 

Τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν 

᾿Ελελιζομένη διεροῖς μέλεσιν 

Τένυος ξουθῆς " 

Καθαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοκόμου 

Μώλακος ἠχὼ πρὸς Ζιὸς ἕδρας, 

Ἵν᾽ ὁ χρυσοκόμας Φοῖβος ἀκούων. 

Τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 

᾿Ελεφαντόδετον φόρμιγγα, θεῶν 

“Ἵστησι χορούς : 

Διὰ δ᾽ ἀθανάτων στομάτων χωρεῖ 

Ξύμφωνος ὁμοῦ 

Θεία μακάρων ὀλολυγή. 

μὸν 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἶ Ζεῦ βασιλεῦ, τοῦ φθέγματος τοὐρνιθίου " 

Οἷον κατεμελίτωσε τὴν λόχμην ὅλην. 

ΒΥΒΑΊΕΤΕΙΕΣ, 

Οὗτος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί ἔστιν ; 

ΕΥὙΥΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οὐ σιωπήσει ; 

ΠΕΙΣΘΕΑΤΡΟΣ: 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

, -- Ξ᾿ Οὑὕποψ μελῳδεῖν αὖ παρασκευάζεται. 

Τί δαί; 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 4.8 

ἘΠΟΨ. 

᾿Εποποποποποποποποποποῖί, 
Ν 

᾿Ιὼ ἰὼ, τὼ ἱτὼ τὼ ἱτὼ 
Υ “- “-“ Ἄ 

Ἴτω τις ὧδε τῶν ἐμῶν ὁμοπτέρων " 
“ 3 2 ,ὔ 3 7 ΄ 
Ὅσοι τ᾽ εὐσπόρους ἀγροίκων γύας 

7ὔ - Ψ, ἂν 

Νέμεσθε, φῦλα μυρία κριθοτράγων 235 
’ 

Σπερμολόγων τε γένη 
τ' Ἁ 7 Ν «7 - 

αχὺυ πετόμενα, μαλθακὴν ἱέντα γῆρυν " 
“ δ» Μ. με: 

Οσα τ᾽ ἐν ἄλοκι θαμα 
κ 3 , ᾿ ὦ , ὅΒΡι. 

Βῶλον ἀμφιτιττυβίζεθ᾽ ὧδε λεπτὸν 
ε 7 “- 

Ἡδομένᾳ φωνᾷ 940 
Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ᾽ὔ 

Τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τι " 
“ Ἔ ,Ε- τὰ Ν ᾽7 πὸ δα, - 
Οσα θ᾽ ὑμῶν κατὰ κήπους ἐπὶ κισσοῦ 

ἶ , ν. 
Κλάδεσι νομὸν ἔχει, 

’ » ΚΝ Ν ’ ’ 

Τὰ τε κατ ὄρεα, τώ τε κοτινοτράγα, τὰ τε κομαρο- 
’ 

φάγα, 
᾽ ΄ , Ὡς ΣΝ δα ΄ με 
“νύσατε πετόμενα πρὸς ἐμὰν ἀοιδαν " 945 

Ν Ν 

Τριοτὸ τριοτὸ τοτοβρίξ᾽ 
“ ᾽ 7 3 ε 

Οἱ θ᾽ ἑλείας παρ᾽ αὐλῶνας ὀξυστόμους 
Ἢ ὃ ,ὔ ϑ εὖ 5 3 ,ὔ . , 

μπίδας καπτεθ᾽, ὅσα τ΄ εὐδρόσους γῆς τόπους 
Ρ᾿ -“ 3 “ 

ἔχετε λειμῶνά τ᾽ ἐρόεντα Μαραθῶνος, 
δὴ ,ὔ “- Ορνις τε πτεροποίκιίλος 950 
3 κ 3 -" ᾿ 

Ατταγᾶς ἀτταγᾶς 
ί 

φ« - Ἄλον, ’ὔ 

Ὧν τ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα θαλάσσης 
᾿] 9. ͵7 - 

Φῦλα μετ ἀλκυόνεσσι ποτᾶται, 
4 “,ΥΎΥ ’ὔ Ἀ ᾽ὔ 

εὑρ τε πευσόμενοι τὰ νεώτερα, 

Πάντα γὰρ ἐνθάδε φῦλ᾽ ἀθροίζομεν οδδ 



»»» ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

Οἰωνῶν ταναοδείρων. 

Ἥκει γάρ τις δριμὺς πρέσβυς, 

Καινὸς γνώμην, 

Καὶινῶν ἔργων τ᾽ ἐγχειρητής. 

᾿Αλλ᾽ ἔτ᾽ ἐς λόγους ἅπαντα, 260 

Δεῦρο δεῦρο δεῦρο δεῦρο. 

Τοροτοροτοροτοροτίξ. 

Κικκαβαῦ κικκαβαῦ. 

Τοροτοροτοροτορολιλιλίξ. 

ΤΕ ΣΘΕΑΤΡΟΘΣ: 

ὋὉρᾷς τιν ὄρνιν ; 

ἘΥΎΝ ΔΙΓΙΓΔΉΣ: 

Μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ: 965 

Καίτοι κέχηνά γ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν βλέπων. 

ἄλλως ἄρ᾽ οὕποψ,, ὡς ἔοικ᾽, ἐς τὴν λόχμην 

᾿Εμβὰς ἐπῶξε, χαραδριὸν μιμούμενος. 

ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΈΡΟΣ. 

Τοροτὶξ τοροτίξ. 

ΓῚῸὺῸ α ΣΙΘΗ  Τ ΑΨ ΡΟΣ. 

᾿Ωγάθ᾽, ἀλλὰ χοὐτοσὶ καὶ δή τις ὄρνις ἔρχεται. 910 

ΕὙΥΕΛΙΠΙΔΉΗΣ. 

Νὴ 4" ὄρνις δῆτα. Τίς ποτ᾽ ἐστίν ; Οὐ δήπου ταῶς ; 

ΠΈΕΈΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὗτος αὐτὸς νῷν φράσει" τίς ἐστιν ὄρνις οὑτοσί ; 

ἘΠΟΨ. 

Οὗτος οὐ τῶν ἠθάδων τῶνδ᾽ ὧν ὁρᾶθ᾽ ὑμεῖς ἀεί, 

᾿Αλλὰ λιμναῖος. - 
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ΠΕΈΙΣΘΕΤΑΙΡΌΣ. 

Βαβαί, καλός γε καὶ φοινικιους. 

ΒΊΟΥ. 

Ψ. ᾷς Ν Μ ᾽ τ ρὺ 3, ἽΝ Ν , -- 
Εἰκότως " καὶ γὰρ ὄνομ αὑτῷ γ ἐστὶ φοινικόπτερος. 31ῦ 

ΕΥ̓ΕΛΙΙΔΉΣ. 

Οὗτος, ὦ σέ τοι. | 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.- 

Τί βωστρεῖς ; 

ΕὙΥΕΛΠΙΔΗΣ. 

σ Μ ς ,ὔ 
τερος ὀρνις οὑτοσί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Νὴ Δί᾽ ἕτερος δῆτα χοῦτος ἔξεδρον χώραν ἔχων. 
,ὔ Νὴ Ὁ ,ὔ Μ » " 7 

Τὶς ποτ᾿ ἐσθ ὁ μουσόμαντις ἄτοπος ὀρνις ὀριβάτης ; 

ἘΠΟΨ. 

Ὄνομα τούτῳ Μηδος ἐστι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Μῆδος; ἾΩναξ Ἡράκλεις " 

Εἶτα πῶς ἄνευ καμήλου Μῆδος ὧν εἰσέπτατο ; 9890 

ἘΥΕΑΊΈΓΔΗΣ. 

Ἕτερος αὖ λόφον κατειληφώς τις ὄρνις οὑτοσί. 

ΠΕ ΤΣ ΘΕΤΑΙΡΌΟΣΩ: 

Τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν; Οὐ σὺ μόνος ἄρ᾽ ἦσθ᾽ 

ἔποψ, 

᾿Αλλὰ χοὗτος ἕτερος ; 

ΕΠΟΨ. 

᾿ ᾽ Φ ͵ , ͵7 

Αλλ᾽ οὗτος μὲν ἐστι Φιλοκλέους 
" Μ δ ᾳ, ἈΝ ͵7 ὔ Υ 

Εξ ἔποπος, ἐγὼ δὲ τούτου πάππος, ὥσπερ εἰ λέγοις 
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Ἵππόνικος Καλλίου καξ Ἱππονίκου Καλλίας. Ὡ8ὅ 

ΤΙΣ ΘΕΤΆΑΙΡΘΕΣ: 

7 ἌΓ... - « 3 7 « δι - 

Καλλίας ἂρ οὗτος οὕρνις ἐστίν " ὡς πτερορρυεῖ. 

ΕΊΠΟΨ. 

“4τε γὰρ ὧν γενναῖος ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν τίλλεται, 

Αἴ τε θήλειαι προσεκτίλλουσιν αὐτοῦ τὰ πτερά. 

ΕΙΣ ΘΕΤΑΤΙΡΟΣ. 

ἾΩ Πόσειδον, ἕτερος αὖ τις βαπτὸς ὄρνις οὑτοσί. 

Τίς ὀνομάζεταί ποθ᾽ οὗτος ; 

ἘΠΟΨ. 

Οὑτοσὶ κατωφαγᾶς. 3290 

ΤΕΣ ΘΕ ΑΧΤΡΟΣ: 

Ἔστι γὰρ κατωφαγᾶς τις ἄλλος ἢ Κλεώνυμος ; 

ἘΠ ΛΊΉΓΔΉΗΣ. 

Πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ᾽ ὧν οὐκ ἀπέβαλε τὸν λόφον ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλὰ μέντοι τίς ποθ᾽ ἡ λόφωσις ἡ τῶν ὀρνέων ; 

Ἢ ᾽πὶ τὸν δίαυλον ἦλθον ; 

ἘΠΟΨ. 

“Ὥσπερ οἱ Κᾶρες μὲν οὖν 
9 Ν ͵ 5 α ] 7. 3 7 {4 - 

Επὶ λόφων οἰκοῦσιν, ὦγαθ ν ἀσφαλείας οὕνεκα. 900 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ὦ, Πόσειδον, οὐχ ὁρᾷς ὅσον συνείλεκται κακὸν 

᾽Ὄρνέων ; 

ΕΥΕΔΙΓΙΔῊΣ. 

3 - 
Ὥναξ Ἄπολλον, τοῦ νέφους. ᾿Ιοὺ ἰού" 

Οὐδοδὲς πο ΘΙ ὦ ΝΣ 7, ἣν Υ 

υ ἐόξΨν ΕΤ ἐσ υΤ αὐὑὐτῶν πετομένων Τὴν εἰσοδον. 
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ΠΕΙΣΘΕΥΎΒΈΕΡΟΣ. 

Οὑτοσὶ πέρδιξ, ἐκεινοσὶ δὲ νὴ 40 ἀτταγᾶς, 

Οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ,, ἐκεινοσὶ δέ γ᾽ ἀλκυών. 300 

ἘΥΒΑΠΙΔΉΣ. 

Τίς γάρ ἐσθ᾽ οὕπισθεν αὐτῆς ; 

ΠΕΙΣΘΕΎΥΤΆΑΤΙΡΟΣ. 

“Ὅστις ἐστί; Κειρύλος. 

ἘΥΒΑΛΉΓΑΆΉΗΣ. 

Κειρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις ; 

᾿ ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐ γώρ ἐστι Σ ποργίλος ; 

Χαύτηί γε γλαῦξ. 

ἘΥΒΔΗΥΔΗ ΒΝ 

Τί φής ; Τίς γλαῦκ᾽ ᾿Αθήναζ᾽ ἤγαγε ; 

ΕΊΣ ΘΕΤΆΑΤΡΟΣ. 

Κίττα, τρυγών, κορυδός, ἐλεᾶς, ὑποθυμίς, περιστερά, 

Ν έρτος, ἱέραξ, φάττα, κόκκυξ, ἐρυθρόπους, κεβλήπυ- 

ρίς, 805 

Π ορφυρίς, κερχνῇς, κολυμβίς, ἀμπελίς, φήνη, δρύοψ. 

ἘΥΝΔΙΓΓΔΙ Σ. 

᾿Ιοὺ ἰοὺ τῶν ὀρνέων, 

᾿Ιοὺ ἰοὺ τῶν κοψίχων " 

Οἷα πιππίζουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες. 

᾽Αρ᾽ ἀπειλοῦσίν γε νῷν ; Οἴμοι, κεχήνασίν γέ τοι 310 

Καὶ βλέπουσιν εἰς σὲ κἀμέ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τοῦτο μὲν κἀμοὶ δοκεῖ. 

3 Ὁ 
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ΝΟΌΣ. 

᾿ ἢ 8. αν 8 οἷ ϑες τ 7 “ Μ 
Ποποποποποποποῦ μὶ ἂρ ὃς ἐκάλεσε ; τίνα τόπον ἄρα 

᾿ 

νέμεται ; 

ἘΣΤῚ ΟΣ. 

ς ᾿ς Λ ’ Ρ] 3 “-“ Λ 

Ουτοσὶ πάλαι πάρειμι κοὺκ ἀποστατῶ φίλων. 

ΧΟΡΟΣ: 

Τιτιτιτιτιτιτιτιτίνα λόγον ἄρα ποτὲ πρὸς ἐμὲ φίλον 

ἔχων ; 

ἘΠΟΨ. 

Κοινόν, ἀσφαλῆ, δίκαιον, ἡδύν, ὠφελήσιμον. 816 

"ἌΑνδρε γὰρ λεπτὼ λογιστὰ δεῦρ᾽ ἀφῖχθον ὡς ἐμέ. 

ΧΘΡΌΣ.- 

Ποῦ; Πᾶ; Πῶς φης; 

ἥν ΤΡ: 

Φήμ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ἀφῖχθαι δεῦρο πρεσβύτα δύο" 
“ 3. ον ΄ ,ὔ 4 
κετον δ᾽ ἔχοντε πρέμνον πρώγματος πέλωρίου. 

ΞΟΡΌΣ.: 

᾿Ὦ μέγιστον ἐξαμαρτὼν ἐξ ὅτου ᾿τράφην ἐγώ, 8920 

Πῶς λέγεις ; 

ἘΠΟΨ. 

Μήπω φοβηθῆς τὸν λόγον. 

ΧΟΡΟΣ: 

Τί μ᾽ εἰργάσω ; 

ΕΠῸΟΨ. 

"Ανδρ᾽ ἐδεξάμην ἐραστὰ τῆσδε τῆς ξυνουσίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ν , “ ͵ 

Καὶ δέδρακας τοῦτο τοὔργον ; 
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ἘΠΟΨ. 

Καὶ δεδρακώς γ᾽ ἥδομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

Καστὸν ἤδη που παρ᾽ ἡμῖν; 

ἘΠΟΨ. 

Εἰ παρ᾽ ὑμῖν εἴμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

ἜΕἕα ἔα, 895 

Προδεδόμεθ᾽ ἀνόσιά τ᾽ ἐπάθομεν " 

Ὃς γὰρ φίλος ἦν, ὁμότροφά θ᾽ ἡμῖν 
3 ΄ ΄ Φ'  α 

Ἐνέμετο πεδία παρ ἡμῖν 

Παρέβη μὲν θεσμοὺς ἀρχαίους, 

Παρέβη δ᾽ ὅρκους ὀρνίθων " 330 

Ἔς δὲ δόλον ἐκάλεσε, παρέβαλέ τ᾽ ἐμὲ παρὰ 
“ :- .“ 3 ΚΝ Ἢ ͵ ἜΝ, δ χα Ν 

Γένος ἀνόσιον, ὅπερ ἐξότ᾽ ἐγένετ ἐπ᾿ ἐμοὶ 

Πολέμιον ἐτράφη. 

᾽ Χ Ν ΜΞ Ν διινια ΝῚ " 
ἄλλα πρὸς τοῦτον μὲν ἡμίν ἐστιν ὕστερος λόγος " 

Τὼ δὲ πρεσβύτα δοκεῖ μοι τώδε δοῦναι τὴν δίην 5325 

Διαφορηθῆναί θ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“Ὥς ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρα. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 
Αἕζ ᾽ὔ Ἃ “ 5 - ω ΄’ ’ 

ὑτίος μέντοι σὺ νῶν εἶ τῶν κακῶν τούτων μόνος. 
"Ἔ Ν , ’ ΒΝ κ 3 

πὶ τί γάρ μ ἐκεῖθεν ἦγες ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἵν᾽ ἀκολουθοίης ἐμοί, 
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ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗῊΗΣ. 

ἽΝα μὲν οὖν κλάοιμι μεγάλα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 
Ἷ - -» Ν “Ὁ .“ ᾿] Ν 

Κάρτα' πῶς κλαυσεῖ γὰρ, ἢν ἅπαξ γε τωφθαλμω 

᾿κκοπῆς ; 840 

ΧΟΡΌΣ. 

᾿Αντιστροφή. 
Ν » 

᾿Ιὼ ἰώ, 
3 

Ἔπαγ, ἔπιθ᾽, ἐπίφερε πολέμιον 
ε Ν 7 ,ἷ 7 - 

Ορμαν φονίαν, πτέρυγα τε παντᾶ 
ὔ 

Περίβαλε περί τε κύκλωσαι " 
-“» 3 

“Ὡς δεῖ τὠδ᾽ οἰμώζειν ἄμφω 

Καὶ δοῦναι ῥύγχει φορβάν. 
ΡΥ Ν »Μ Ν »Μ ΄ 9 7 

Ουὑτε γὰρ ρος σκίερὸν οὔτε νέφος αἰθέριον 
ὕ Ἀ " Μ ᾽, ͵ 

Οὑτε πολιὸν πέλαγος ἐστιν ὃ τι δέξεται 

945 

Τὠδ᾽ ἀποφυγόντε με. 

᾿Αλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν καὶ δάκνειν. 350 

Ποῦ ᾽σθ᾽ ὁ ταξίαρχος ; ᾿Επαγέτω τὸ δεξιὸν κέρας. « 

ΕΥὙΝ ΔΊΓΓΔΈΕΕΣ. 

Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο" ποῖ φύγω δύστηνος ; 

ΕΒ Σ ΘΕ ΤΆΤΙΡΟΣ. 

Οὗτος, οὐ μενεῖς ; 

ΕΥΒΛΠΙΔΗΣ. 

Ἵν᾽ ὑπὸ τούτων διαφορηθῶ ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Πῶς γὰρ ἂν τούτους δοκεῖς 

᾿Εκφυγεῖν ; 
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ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ἄν. 

ΕΒ ΘΕ ΤΙΑΤΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ ἐγώ τοί σοι λέγω 

Ὅτι μένοντε δεῖ μάχεσθαι λαμβώνειν τε τῶν χυτρῶν. 855 

ΕὙΈΒΛΠΙΔΗΣ. 

Τί δὲ χύτρα νώ γ᾽ ὠφελήσει ; 

ΓΡΡΙΣΘΕΤΆΥΡΟΣ. 

Γλαῦξ μὲν οὐ πρόσεισι νῷν. 

ὰ ΕἘὙΥΈΕΛΠΙΔΗΣ. 

Τοῖς δὲ γαμψώνυξι τοισδί ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὸν ὀβελίσκον ἁρπάσας 

Εἶτα κατάπηξον πρὸς αὑτόν. 

ΕΒΥΒΔΊΈΓΙΔΕΣ. 

Τοῖσι δ᾽ ὀφθαλμοῖσι τί; 

ἘΣ. ΘΕ ΑΤΡΟΣΞ. 

᾿Οξύβαφον ἐντευθενὶ πρόσθου λαβὼν ἢ τρυβλίον. 

ΕὙΥΕΛΠΙΔΗΣ. 

Ν᾿: σοφώτατ᾽, εὖ γ᾽ ἀνεῦρες αὐτὸ καὶ στρατηγικῶς " 300 

Ὑπερακοντίζεις σύ γ᾽ ἤδη Νικίαν ταῖς μηχαναῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ελελελεῦ, χώρει, κάθες τὸ ῥύγχος . οὐ μένειν ἐχρῆν. 

Ἕλκε, τίλλε, παῖε, δεῖρε, κόπτε πρώτην τὴν χύτραν. 

ΕΠΟΨ. 

Εἰπέ μοι τί μέλλετ᾽, ὦ πάντων κάκιστα θηρίων, 
,ὔ ’ 70. Χ ΓΝ , 5 

Απολέσαι, παθόντες οὐδὲν, ἄνδρε καὶ διασπάσαι 360 

3 ΄ 



90 ἈΡΙΣΓΟΦΑΝΟΥΣ 

Τῆς ἐμῆς γυναικὸς ὄντε ξυγγενῆ καὶ φυλέτα ; 

ΧΟΡΌΣ. 

Φεισόμεσθα γὰρ τί τῶνδε μᾶλλον ἡμεῖς ἢ λύκων ; 

Ἢ τίνας τισαίμεθ᾽ ἄλλους τῶνδ᾽ ἂν ἐχθίους ἔτι ; 

ἘΣΓΓΌΨ. 

Εἰ δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχθροὶ, τὸν δὲ νοῦν εἰσιν φίλοι, 

Καὶ διδάξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον ; 370 

ΣΌΡΘΣ: 

Πῶς δ᾽ ἂν οἵδ᾽ ἡμᾶς τι χρήσιμον διδάξειάν ποτε, 

Ἢ φράσειαν, ὄντες ἐχθροὶ τοῖσι πάπποις τοῖς ἐμοῖς ; 

ΕΠῚΤ ΟΨ. 

᾿Αλλ᾽ ἀπ᾽ ἐχθρῶν δῆτα πολλὰ μανθάνουσιν οἱ σοφοί. 

Ἡ γὰρ εὐλάβεια σώζει πάντα. Παρὰ μὲν οὖν φίλου 

Οὐ μάθοις ἂν τοῦθ᾽, ὁ δ᾽ ἐχθρὸς εὐθὺς ἐξηνάγκασεν., 815 

Αὐτίχ᾽ αἱ πόλεις παρ᾽ ἀνδρῶν γ᾽ ἔμαθον ἐχθρὼν κοὺ 

φίλων 

᾿Εκπονεῖν θ᾽ ὑψηλὰ τείχη ναῦς τε κεκτῆσθαι μακράς. 

Τὸ δὲ μάθημα τοῦτο σώζει παῖδας, οἶκον, χρήματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔστι μὲν λόγων ἀκοῦσαι πρῶτον, ὡς ἡμῖν δοκεῖ, 

Χρήσιμον" μάθοι γὰρ ἂν τις κἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σο- 

φόν. 380 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἵδε τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. ἴΑναγ᾽ ἐπὶ σκέλος. 

ΕΠΟΨ. 

Καὶ δίκαιόν γ᾽ ἐστὶ, κἀμοὶ δεῖ νέμειν ὑμᾶς χάριν. 

ΚΘΌΘΡΘΣ: 

᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄλλο σοί πω πρᾶγμ᾽ ἐνηντιώμεθα. 



ἢ ΟΡΝΙΘΈῈΣ. 

ἨἩΕΙΞΕΡΕΆΕΡΘΟΘΈἝΞ,: 

- “ Μ Υ͵ « Ἂν ΄ 
Μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσιν ἡμίν " ὥστε τὴν χύτραν 

Τώ τε τρυβλίω καθίει" 

Καὶ τὸ δόρυ χρὴ, τὸν ὀβελίσκον, 

Περιπατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς 
ΠΩ [72 3 Ν 3 ᾿ Ἀ 

ων ὅπλων ἐεντος, παρ αὐυτὴν 

Τὴν χύτραν ἄκραν ὁρῶντας 

᾿Εγγύς - ὡς οὐ φευκτέον νῷν. 

ἘΥΕΑΣΈΕΔΙΗΣ, 

᾿Ετεὸν, ἣν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποθάνωμεν, 

Κατορυχησόμεσθα ποῦ γῆς ; 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΑΙΡΟΣ: 

Ὃ Κεραμεικὸς δέξεται νώ. 

Δημόσια γὰρ ἵνα ταφώμεν, 

Φήσομεν πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 

Μαχομένω τοῖς πολεμίοισιν 

᾿Αποθανεῖν ἐν ̓ Ορνεαῖς. ρ 

ΧΟΡΟΣ. 

"Ἄναγ᾽ ἐς τάξιν πάλιν ἐς ταυτὸν, 

Καὶ τὸν θυμὸν κατάθου κύψας 
ἘΠ Ν Ν 5» Ν [7 ε 7 

ἀρὰ τὴν οργὴν ὥσπερ ὁπλίτης " 

Κἀναπυθώμεθα τούσδε, τίνες ποτὲ, 

Καὶ πόθεν ἔμολον, 
Ἢ Ν , Ὁ ὼς 

πὶ τίνα τ ἐπίνοιαν. 

᾿Ιὼ ἔποψ, σέ τοι καλῶ. 

ΕΠΟΨ. 

»“" Χ κ᾿ 

Καλεῖς δὲ τοῦ κλύειν θέλων ; 

81 

980 

990 

9095 

400 

405 
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ΧΟΡΌΣ. 

Τίνες ποθ᾽ οἵδε καὶ πόθεν ; 

ΕΠῸΟΨ. 

Ξένω σοφῆς ἀφ᾽ Ἑλλάδος. 

ΧἬΘΘΥΡΘ.Ξ 

Τύχη δὲ ποία κομέ- 
3 ϑι.. ἊΝ Ν “ 

ζει ποτ᾽ αὑτὼ πρὸς ὁρ- 

νιθας ἐλθεῖν ; 

ΕἸΤΟΨ. 

Ἔρως 410 

Βίου διαίτης τε καὶ 

Σοῦ ξυνοικεῖν τέ σοι 

Καὶ ξυνεῖναι τὸ πᾶν. 

ΧΟΡΟΣ»: 

Τί φής ; 

ΔΑ έγουσι δὲ δὴ τίνας λόγους ; 415 

ΕἼΠΟΨ. 
δ Ν ͵ ν ἄπιστα καὶ πέρα κλύειν. 

 ΟΡΌΟΣ: 
ς “Ὁ 4 3 ἥν Ἂν “ Ορᾷ τι κέρδος ἐνθώδ᾽ ἄξιον μονῆς, 
“ 7, ΄ Ν τῳ πέποιθέ μοι ξυνὼν 
τ ΄“ “Δ “ἡ Ἂν Ψ Ν “Δ Κρατεῖν ἂν ἢ τὸν ἐχθρὸν ἢ 

Λ 3 - “4 
Φίλοισιν ὠφελεῖν ἔχειν ; 420 

ΕΠΟΨ. 
4 3 , Μ Δέγει μέγαν τιν ὄλβον οὔ- 

Ν Μ Ν ς 
τε λεκτὸν οὔτε πίστον, ὡς 

Ν “" ͵7 Ν 

Σὰ ταυταὰ παντα και 
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-“ Ν Ν - Ν 

Τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε, καὶ 

Τὸ δεῦρο προσβιβᾷ λέγων. 495 

ΧΘΡΡΟΣ. 

' 

Πότερα μαινόμενος ; 

ΕΠΟΨ. 

άφατον ὡς φρόνιμος. 

ΧΟΡΟΣ, 

Ἔνι σοφόν τι φρενί; 

ἘΠΟΨ. 

Πυκνότατον κίναδος, 

Σόφισμα, κύρμα, τρίμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον. 430 

ΧΟΡΌΣ. 

Δεέγειν λέγειν κέλευέ μοι. 
΄ Ν ΓΙ ΄ ͵7 

Κλύων γαρ ὧν σύ μοι λέγεις 
4 7 Ψ 7 

ὄγων ἀνεπτέρωμαι. 

ΕἸΠΟΨ. 

ἴΑ4γε δὴ σὺ καὶ σὺ τὴν πανοπλίαν μὲν πάλιν 

Ταύτην λαβόντε κρεμάσατον τὐχἀγαθῆ 485 
.] Ν 5 Ν Ν ’ ᾽ , 

Εἰς τὸν ὑπνὸν εἰσω, πλησίον τοὐπιστάτου " 

Σὺ δὲ τούσδ᾽ ἐφ᾽ οἷσπερ τοῖς λόγοις συνέλεξ᾽ ἐγώ, 

Φρώσον, δίδαξον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Μὰ τὸν ᾿Απόλλω ᾽γὼ μὲν οὔ, 

ἪΝν μὴ διάθωνταί γ᾽ οἵδε διαθήκην ἐμοὶ 

ἭΝνπερ ὁ πίθηκος τῇ γυναικὶ διέθετο, 440 
« “ ,ὔ ’, ΄, Ψ, .5, 

Ο μαχαιροποιὸς, μὴτε δάκνειν τούτους ἐμὲ 
δ ,ὔ :] ᾽’ 

Μητ᾽ ὀρχίπεδ᾽ ἕλκειν μήτ᾽ ὀρύττειν 
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ΧΟΡῸΣ: 

Οὔ τί που 

Τόν ; Οὐδαμῶς. 

ΤΕ ΞΘΕΤ ΑΙΡῸΌΣ. 

Οὔκ, ἀλλὰ τὠφθαλμὼ λέγω. 

ΧΟΡΟΣ. 

Διατίθεμαι ᾽γώ. 

ΤΕ ΤΣ ΘΕ ΑΥΡΌΟΣΝΕ 

Κατόμοσόν νυν ταῦτά μοι. 

ΧΟΡΟΣ: 

Ομνυμ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι νικᾶν τοῖς κριταῖς 445 

Καὶ τοῖς θεαταῖς πᾶσιν. 

ΠΕΪΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.- 

Ἔσται ταυταγί. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἰ δὲ παραβαίην, ἑνὶ κριτῇ νικῶν μόνον. 

ΚΉΡΥΞ. 

᾿Ακούετε λεῴ : τοὺς ὁπλίτας νυνμενὶ 

᾿Ανελομένους θώπλ᾽ ἀπιέναι πάλιν οἴκαδε, 

Σκοπεῖν δ᾽ ὅ τι ἂν προγράφωμεν ἐν τοῖς πινακίοις. 450 

ΧΌΟΌΡΌΟΘΙΣ: 

Στροφή. 

Δολερὸν μὲν ἀεὶ κατὰ πάντα δὴ τρόπον 

Πέφυκεν ἄνθρωπος " σὺ δ᾽ ὅμως λέγε μοι. 

Τάχα γὰρ τύχοις ἂν 

Χρηστὸν ἐξειπὼν ὅ τι ποι παρορᾷς, ἢ 

Δύναμίν τινα μείζω 40 
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: Ὁ. Ν 3 7 

Παραλειπομένην ὑπ᾽ ἐμῆς φρενὸς ἀξυνέτου " 

Σὺ δὲ τοῦθ᾽ ὁρᾷς. ΔΕ εἰς κοινόν. 
Ὃ Ν “Ὁ Ν ΄ 

γὰρ ἂν συ τύχης μοι 
Ρ] ἈΝ ͵7] -“ Ν Μ 

4γαθον πορίσας, τοῦτο κοινὸν ἔσται. 

᾿Αλλ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳπερ πράγματι τὴν σὴν ἥκεις γνώμην 

ἀναπείσας, 400 

Δέγε θαῤῥήσας " ὡς τὰς σπονδὰς οὐ μὴ πρότερον παρα- 

βῶμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Καὶ μὴν ὀργῶ νὴ τὸν Δία καὶ προπεφύραται λόγος εἷς 

΄μοι, 

Ὃν διαμάττειν οὐ κωλύει " φέρε παῖ στέφανον " κατα- 

χεῖσθαι 

Κατὰ χειρὸς ὕδωρ φερέτω ταχύ τις. 

ΧΟΡΟΣ. 
7 

Δειπνήσειν μέλλομεν, ἢ τί; 

ἘἨΒΕΣ ΘΕ ΆΙΡΟΣ.: 

Μὰ Δί᾽, ἀλλὰ λέγειν ξητῶ τι πάλαι μέγα καὶ λαρινὸν ᾿ Ή μεγ ρ 

ἔπος Τὸ, 405 

“ Ἂ 7 ΄ 7 “ ςο ». ς 

Ο τι τὴν τούτων θραύσει ψυχὴν" οὕτως ὑμῶν ὑπερ- 

αλγῶ, 

Οἵτινες ὄντες πρότερον βασιλῆς 

ΚΟΡΕΝΝ 

Ἡμεῖς βασιλῆς ; Τίνος ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ὑμεῖς 
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“ “ Ν “- Ν 

Πάντων ὁπόσ' ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδί, καὶ τοῦ Διὸς 

αὐτοῦ, 
2 “ 

᾿Αρχαιότεροι πρότεροΐ τε Κρόνου καὶ Τιτάνων ἐγένεσθε 

Καὶ γῆς. 

ΘΕΟΣ 

οι χω 

Καὶ γῆς ; 

ΤΠ ΤΣ ΘΕΟΣ. 

Νὴ τὸν ᾿Απόλλω. 

δι 0} 1: θ:ς 

Τουτὶ μὰ 4 οὐκ ἐπεπύσμην. 470 

ΤῚΣ ΘΕ ΞΆΡΟΣ: 

Ξ Ν Ν Υ ᾽ 7, 5.2 “ 
Αμαθῆης γὰρ εφυς κοῦ πολυπράγμων, οὐ Αἰσωπον 

πεπάτηκας, 

Ὃς ἔφασκε λέγων κορυδὸν πάντων πρώτην ὄρνιθα 
7 

γενέσθαι, 

Προτέραν τῆς γῆς, πἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρ αὐτῆς 
3 4 

ὠποθνήσκειν " 

Γῆν δ᾽ οὐκ εἶναι, τὸν δὲ προκεῖσθαι πεμπταῖον " τὴν δ’ 

ἀποροῦσαν 
[ ᾽ ᾽ 7 Ἂς ». ς α΄ 3 “ “Ὁ 

Υπ᾽ ἀμηχανίας τὸν πατέρ αὑτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατο- 

ρύξαι. 47ῦ 

ἘΓΥΤ ΛΥΓΡΆ. 

ὋὉ πατὴρ ἄρα τῆς κορυδοῦ νυνὶ κεῖται τεθνεὼς Κεφα- 

λῆσιν. 

ΕΠΟΨ. 

" δα . 7 Ν κ᾿ “ Χ χ 
Οὔκουν δῆτ᾽ εἰ πρότερον μὲν γῆς, πρότεροι δὲ θεῶν 

3 ,ὔ 

ἐγένοντο, 
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7 κ  “ 

Ὥς πρεσβυτάτων αὐτῶν ὄντων ὀρθῶς ἔσθ᾽ ἡ βασιλεία ; 

ΕΥ̓ΕΛΗΠΙΔΉΣ. 

Ν 7 ς 

Νὴ τὸν ᾿Απόλλω " πάνυ τοίνυν χρὴ ῥύγχος βόσκειν σε 
Ν ,ὔ 

τὸ λοῦπον " 
᾽ " ’ 4 . Χ Ν - - 

Οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ δρυκο- 

λάπτη. 480 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“Ως οὐχὶ θεοὶ τοίνυν ἦρχον τῶν ἀνθρώπων τὸ παλαιόν, 

Ε΄. } Ὁ ὄρνιθες, καβασίλευον, πόλλ᾽ ἐστὶ τεκμήρια τούτων. 

Αὐτίκα δ᾽ ὑμῖν πρῶτ᾽ ἐπιδείξω τὸν ἀλεκτρυόν᾽, ὡς ἐτυ- 

ράννει 
5 - - 
Ηρχέ τε Περσῶν πρῶτον πάντων, Δαρείου καὶ Μεγα- 

͵ 

βαζου,. 
εἰ - - “- ᾿ 
ἽΩστε καλεῖται Περσικὸς ὄρνις ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔτ᾽ 

ἐκείνης. 485 

ἘΠΕ Α ΕΙ ΔΈἊΝΨ: 

ΜΝ “Ὡ ΡΟ ΨΦ ἈΚ Ν - .“ Χ ΄ 7 

Διὰ ταῦτ᾽ ἀρ ἔχων καὶ νῦν ὥσπερ βασιλεὺς ὁ μέγας 

διαβάσκει 

Ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν κυρβασίαν τῶν ὀρνίθων μόνος 
.] ’ὔ 

ορθην. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

“ - Ὁ νν." Ν , 9 , ν ες “ ᾽ 
Οὕτω δ᾽ ἰσχυὲ τε καὶ μέγας ἣν τότε καὶ πολὺς, ὥστ 

» Ν »" 

ἔτι καὶ νῦν 
ς Ν - “ἊΨ - 1... , . 7 ’ Μ 
Ὑπὸ τῆς ῥώμης τῆς τότ᾿ ἐκείνης, ὁπόταν μόνον ὄρθριον 

ἄσῃ, 
᾽ “ 7ὔ Ἃ. Υ κ᾿ κ 

Αναπηδῶσιν πάντες ἐπ᾿ ἔργον, χαλκῆς, κεραμῆς, σκυ- 

λοδέψαι, 490 
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Σκυτῆς, βαλανῆς, ἀλφιταμοιβοί, τορνευτολυρασπιδο- 

πηγοί. 
Ν 7 ͵΄ 

Οἱ δὲ βαδίζουσ' ὑποδησάμενοι νύκτωρ. 

ΕΥΕΛΙΓΙΔΗΣ. 

2 Ι΄, -" 7 3. Κ , 

Ἐμε τοῦτὸ γ᾽ ἐρωτα. 

Χλαῖναν γὰρ ἀπώλεσ᾽ ὁ μοχθηρὸς Φρυγίων ἐρίων διὰ 

τοῦτον. 
" ’ὔ 7 , Ν ς 3 

Ες δεκάτην γάρ ποτε παιδαρίου κληθεὶς ὑπέπινον ἐν 

ἄστει, 
- ω ἣν 

Κάρτι καθεῦδον " καὶ πρὶν δειπνεῖν τοὺς ἄλλους, οὗτος 

ἄρ᾽ ῇσε, 495 

Κἀγὼ νομίσας ὄρθρον ἐχώρουν ᾿Αλιμοῦντάδε, κᾶἄρτι 

προκύπτω 

Ἔξω τείχους, καὶ λωποδύτης παίει ῥοπώλῳ με τὸ 

νῶτον " 

Κἀγὼ πίπτω, μέλλω τε βοᾶν - ὁ δ᾽ ἀπέβλισε θοϊμά- 

τιὸόν μου. 

ΠΕΙΣΘΈΞΣΓΑΑΙΡΟΣ. 

᾿Ικτῖνος δ᾽ οὖν τῶν ᾿Ελλήνων ἦρχεν τότε κἀβασίλενε. 

ΕΠΤΠΟΨ. 

Τῶν ᾿Ελλήνων ; ᾿ 

ἘΓΕῚ ΣῚΘ ἘΨΑΈΤ ΡΙΟΣ. 

Καὶ κατέδειξέν γ᾽ οὗτος πρῶτος βασιλεύων 500 

Προκυλινδεῖσθαι τοῖς ἱκτίνοις. 

ΕΥΕ ΔΛΉΓΓΔΕΕΣ. 

Νὴ τὸν Διόνυσον, ἐγὼ γοῦν 
: ΄ 5. κα 9.. 7 3... Φ Δ ᾽ , 
Εκυλινδούμην ικτῖνον ἰδὼν - καθ᾽ ὕπτιος ὧν ἀναχάσκων 
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35 ν ν ΄ " 
᾿Οβολὸν κατεβρόχθισα - κάτα κενὸν τὸν θύλακον οἰκαδ᾽ 

ἀφεῖλκον. " 

ΠΕΪΙΞΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

βνν 2 ς 9 Ν 7 7, , μ᾿ ἢ 
Αιγύπτου δ᾽ αὖ καὶ Φοινίκης πάσης κοκκυξ βασίλευς ἣν" 

3 7} . 7 Υ ,ὔ ,7 93 [᾿ ,ὔ 

Χωποθ᾽ ὁ κοκκυξ εἰποι κόκκυ, τότε Ὑ οἱ Φοίνικες 

ἅπαντες οῦῦ 

Ν Ρ] ΄σ , 2 7 

Τοὺς πυροὺς ἂν καὶ τὰς κριθὰς ἐν τοῖς πεδίοις ἐθέριξζον. 

ΕΥΕΝΛΠἊΠΕΔΗΣ. 

Τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐκεῖν᾽ ἦν τοὔπος ἀληθῶς - κόκκυ, ψωλοὶ πε- 

δίονδε. 

ΠΕΈΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

ἮΗρχον δ᾽ οὕτω σφόδρα τὴν ἀρχήν, ὥστ᾽ εἴ τις καὶ 

βασιλεύοι 

Ἔν ταῖς πόλεσιν τῶν ᾿Ελλήνων, ᾿Αγαμέμνων ἢ Μενέ- 

λαος, 

᾿Επὶ τῶν σκήπτρων ἐκάθητ᾽ ὄρνις, μετέχων ὅ τι δωρο- 

δοκοίη. Ὁ10 

ΕἘΥΕΓΛΙΓΕΔΈΕΣ, 

Τουτὶ τοίνυν οὐκ ἤδη ᾽γώ" καὶ δῆτώ μ᾽ ἐχάμβανε θαῦμα, 

ὍὉ πότ᾽ ἐξέλθοι Πρίαμος τις ἔχων ὄρνιν ἐν τοῖσι τραγῳ- 

δοῖς " 

ὋὉ δ᾽ ἄρ᾽ εἱστήκει τὸν Δυσικράτη τηρῶν ὅ τι δωροδο- 

κοίη. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
΄ Δ Ω , 7 τῷ Ν ΄ 7 ΄ Ἁ Ν - 

Ο δὲ δεινότατον Ὑ ἐστὶν ἁπάντων, ὁ Ζεὺς γαρ ὁ νῦν 

7 

βασιλεύων 
Ν ΕΣ 7 Μ Ε] “- - Ν 

᾿Αετὺν ὄρνιν ἕστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, βασίιλευς ω) ν Ἴ 

ὦν" 515 
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Ἢ δ᾽ αὖ θυγάτηρ γλαῦχ᾽, ὁ δ᾽ ᾿Απολλων ὥσπερ θερά- 

πων ἱέρακα. 

ἘΞ Α ΙΕ Δ ΈΓΡΣ 

ἈΝ Ἁ ὔ -“ “ 

Νὴ τὴν Δήμητρ εὖ ταῦτα λέγεις. Τίνος οὕνεκα ταῦτ᾽ 
ΑΔ Ὁ ͵ 

ἀρ᾽ ἔχουσιν ; 

ἹΤΈΓΕΣ ΘΈΣΓ ΔΈ ΒΟΟΣ. 

στ" Ψ ΄, “ ἢ ὙρΙν δι » Ν γε 5. ἸἋ , 
ν᾿ ὅταν θύων τις ἔπειτ᾽ αὐτοῖς εἰς τὴν χεῖρ, ὡς νόμος 

2 7 

ἐστί, 
- - Ν ,ὔ 

Τὰ σπλάγχνα διδῷ, τοῦ Διὸς αὐτοὶ πρότεροι τὰ 
7 ὔ 

σπλάγχνα λαβωσιν. 
ἢ δὲ ᾽ » 

Ὥμνυ τ᾽ οὐδεὶς τότ᾽ ἂν ἀνθρώπων θεόν, ἀλλ᾽ ὄρνιθας 

ἅπαντες. 90 

3, ιϑ Ν “-“ ἢ 3 

Λάμπων δ᾽ ὄμνυσ᾽ ἔτι καὶ νυνὶ τὸν χῆν᾽, ὅταν εξα- 

πατῷᾷ τι" 
4 ΓΚ τὸ 7ὔ ͵ Λ δ' ὦ Ὁ. δ’ 

Οὕτως ὑμᾶς πάντες πρότερον μεγάλους ἁγίους τ ἐνο- 

μίζον, 

Νῦν δ᾽ ἀνδρώποδ ᾿, ἠλιθίους, Μανᾶς. 

Ὥσπερ δ᾽ ἤδη τοὺς μαινομένους 

Βαλλουσ᾽ ὑμᾶς, κἀν τοῖς ἱεροῖς 595 
“ 3 3 ΄“ ἣν 

Πᾶς τις ἐφ᾽ ὑμῖν ὀρνιθευτὴς 
Ἵ ε 
Ἵστησι βρόχους, παγίδας, ῥάβδους, 
Ἵ ͵ 

ἽἝρκη, νεφέλας, δίκτυα, πηκτᾶς " 

Εἶτα λαβόντες πωλοῦσ᾽ ἀθρόους " 

Οἱ δ᾽ ὠνοῦνται βλιμάζοντες " 580 
3 3 3 κ᾿ ω “Ἂ 

Κουδ᾽ οὖν, εἴπτερ ταῦτα δοκεῖ δρᾶν, 
Ψ “- 

᾿Οπτησάμενοι παρέθενθ᾽ ὑμᾶς, 
9 9 ᾽ -" Ά 5Λλ 

αλλ ἐπικνῶσιν τυρον, ἔλαιον, 
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Σίλφιον, ὄξος, καὶ τρίψαντες 

Κατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυκὺ καὶ λιπαρόν, 585 

Κἄπειτα κατεσκέδασαν θερμὸν 

Τοῦτο καθ᾽ ὑμῶν 

Αὐτῶν ὥσπερ κενεβρείων. 

ΣΟΡῸΣ: 

᾿Αντιστροφή. 

Πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους 

ἬΝνεγκας, ἄνθρωφ᾽ - ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ ἐμῶν 540 

Πατέρων κάκην, οὴ 

Τάσδε τὰς τιμὰς προγόνων παραδόντων, 

Ἔπ᾽ ἐμοῦ κατέλυσαν. 

Σὺ δέ μοι κατὰ δαίμονα καὶ κατὰ συντυχίαν 

᾿Αγαθὴν ἥκεις ἐμοὶ σωτήρ. 5645 

᾿Αναθεὶς γὰρ ἐγώ σοι 
,ὔ , ᾽ ἈΝ ᾿ι.. ἢ 

Τὰ Τε νοττίὰῷ καμαῦτον οΟοἰΚΉσω. 

9 ϑ. ὧν Ν ΓΝ Ν 7 7 ε - » 

Αλλ᾽ ὃ τι χρὴ δρᾶν, σὺ δίδασκε παρων" ὡς ζῆν οὐκ 
5», ςόέ "» 

ἄξιον ἡμῖν, 
Ά Ν ’ὔὕ Ν 7 Χ « 7 , 

Ετ μὴ κομιούμεθα παντὶ τρόπῳ τὴν ἡμετέραν βασιλείαν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ν Ν 7 - ,ὔ ,ὔ Ἢ ,] ’ 

Καὶ δὴ τοίνυν πρῶτα διδάσκω μίαν ορνίθων πόλιν 

εἶναι, οοῦ 

Μ Ν “κ΄ 7ὔ 7 Ν ΄ Ν Ν 

Καπειτα τὸν ἀέρα πάντα κύκλῳ καὶ πᾶν τουτὶ τὸ 
Ἁ 

μεταξυ 
, , ,ὔ 9 - οἵ 

Περιτειχίζειν μεγάλαις πλίνθοις ὁπταῖς ὥσπερ Βαβυ- 

λῶνα. 

49 Ε 
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ἘΤΕΘΎ-.- 

“ Ν , 

ἾΩ Κεβριόνα καὶ Πορφυρίων, ὡς σμερδαλέον τὸ πο- 

λίισμα. 

ΠΕΣ ΘΕΈ ΓΑΥΡΟΙΣ 

Υ "ἃ “59 7 Χ 3 Ἀ Ν 75 .5 
Καπειτ᾽ ἣν τοῦτ᾽ ἐπανεστήκῃ, τὴν ἀρχὴν τὸν 4, ἀπαι- 

τεῖν " 

Κὰν μὲν μὴ φῆ μηδ᾽ ἐθελήσ δ᾽ εὐθὺς γνωσιμα- μεν μὴ φῇ μῆή ὭσΏ μή γᾷ μ' 
7 

χησή; ἐγ τ Τὴ 

ε Ν 7 » Ρ] “ Ως » - 4 

Ἱερὸν πόλεμον πρωυδᾶν αὐτῷ, καὶ τοῖσι θεοῖσιν ἀπει- 

πεῖν 
Ἂ. - , - ς 77 3 7 Ν “. 

Διὰ τῆς χώρας τῆς ὑμετέρας ἐστυκόσι μὴ διαφοιτᾶν, 
“ ΄ " Ν 3 7ὔ ’ 

Ὥσπερ πρότερον μοιχεύσοντες τὰς ΑἈκμῆνας κατέ- 

βαινον 

Καὶ τὰς ᾿Αλόπας καὶ τὰς Σεμέλας " ἤνπερ δ᾽ ἐπίωσ᾽, 

ἐπιβάλλειν 

Σφραγῖδ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ τὴν ψωλὴν, ἵνα μὴ βινῶσ᾽ ἔτ᾽ 

ἐκείνας." 900 

Τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ὄρνιν ἕτερον πέμψαι κήρυκα κελεύω, 

“Ὥς ὀρνίθων βασιλευόντων θύειν ὄρνισι τὸ λοιπόν " 

Κἄπειτα θεοῖς ὕστερον αὖθις " προσνείμασθαι δὲ πρε- 

πόντως 

Τοῖσι θεοῖσιν τῶν ὀρνίθων ὃς ἂν ἁρμόξζη καθ᾿ ἕκαστον 
. 

Ἢν ᾿Αφροδίτῃ θύῃ, πυροὺς ὄρνιθι φαληρίδι, θύειν " δθῦ 
Ἂ Ν Ρ 3 
Ἣν δὲ Ποσειδῶνί τις οἷν θύῃ, νήττη πυροὺς καθαγίζειν' 

. - 

Ἢν δ᾽ Ἥρακλέει θύῃ τις βοῦν, λάρῳ ναστοὺς μελι- 

τούττας " 
Ἃ - 

Κἂν Διὶ θύῃ βασιλεῖ κριόν, βασιλεύς ἐστ᾽ ὀρχίλος ὄρνις, 
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ς »“" “-“ »“» 3 ὔ 

Ὧι προτέρῳ δεῖ τοῦ Διὸς αὐτοῦ σέρφον ἐνόρχην σφα- 

γιάζειν. 

ΕΥΈΕΛΠΙΔΗΣ. 

ἽἭσθην σέρφῳ σφαγιαζομένῳ: Βροντάτω νῦν ὁ μέγας 

Ζάν. 670 

ΕΠΟΨ. 
ο “-“ “ Χ 3, ᾽ 

Καὶ πῶς ἡμᾶς νομιοῦσι θεοὺς ἄνθρωποι κοὐχὶ κολοιούς, 
οὶ ᾽ , 7, Ἀν ὑ πετόμεσθα πτέρυγάς τ ἔχομεν ; 

ἨΕΙΣΘΕΤΑΙΡΌΣ. 

Δηρεῖς " καὶ νὴ 4 ὅ γ᾽ Ἑρμῆς 

Πέτεται θεὸς ὧν πτέρυγάς τε φορεῖ, κἄλλοι γε θεοὶ 

“ πάνυ πολλοί. 
4 5 καὶ ᾽ ’, ᾽7ὔ - Ν ἊΝ 7} 

υτίκα Νικὴ πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν, καὶ νὴ Ζι 

Ἔρως γε" 

Ἶριν δέ γ᾽ “Ὅμηρος ἔφασκ᾽ ἰκέλην εἶναι τρήρωνι πε- 

λείῃ. ὅτ 

ἘΠΟΨ. 

ὋὉ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν οὐ βροντήσας πέμπει πτερόεντα κε- 

ραυνόν ; 

ΠῈΣ ΘΕΤΑΙΡΟΌΣ. 

Ἅ 3 3 Εὶς αὰὧνἊῷὟ Ν 8... Ὁ ᾽ 7 3 7 Ν 
Ὴν δ᾽ οὖν ὑμᾶς μὲν ὑπ ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ 

ὔ 

μηδέν, 

Τούτους δὲ θεοὺς τοὺς ἐν ᾿Ολύμπῳ, τότε χρὴ στρουθῶν 

νέφος ἀρθὲν 
Κ Ν ’ 3 -“" ᾽ - Ν ’ὔ ᾽ 5. ΟΝἷὦ ᾽ 

αἱ σπερμολόγων εκ τῶν ἀγρῶν τὸ σπέρμ αὑτῶν ἀνα- 

κάψαι" 
Ν 3 » -“ ᾿. - ΞΞ 

Καπειτ᾽ αὐτοῖς ἡ Δημήτηρ πυροὺς πεινῶσι μετρείτω. ὕξ0 
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ἘΥΕΛΠΙΔΗΣ. 

}] ᾽ ὔ Ν 7) 3 ᾿)ὺν 8... δι 

Οὐκ ἐθελήσει μα Δι, αλλ οψει προφάσεις αυτὴην πα- 

ρέχουσαν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ξ »] 9 ’ὔ - 7 χ Ν ΄ 

Οἱ δ᾽ αὖ κόρακες τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γὴν κατα- 

ροῦσιν, 

Ν ΄ 7] Ἃ, 5 Ἀ 9 ’, ὃν κα 

Καὶ τῶν προβώτων τοὺς οφθαλμους εἐκκοψάντων ἐπι 

πείρᾳ" 

Εἶθ᾽ ὅ γ᾽ ̓ Απόχλων ἰατρός γ᾽ ὧν ἰάσθω : μισθοφορεῖ δέ. 

ἘΥΑΤΡΙΔΉΗΣ. 

᾿ ᾿ ιν ἈΝ γδς Ἃ 7 3 Ν ’ὔ Ὁ. 

Μή, πρίν γ᾽ ἂν ἐγὼ τὼ βοιδαρίω τωμὼ πρωτιστ᾽ ἀπο- 

δῶμαι. 585 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἪΝν δ᾽ ἡγῶνται σὲ θεόν, σὲ βίον, σὲ δὲ Γῆν, σὲ Κρόνον, 

σὲ Ποσειδῶ, 
3 7.93 9 “-“ » 7 

Αγάθ᾽ αὑτοῖσιν παντα παρέσται. 

ἘΠΟΨ. 

Δέγε δή μοι τῶν ἀγαθῶν ἕν. 

ΠΕΙΣΘΒΤΆΤΡΟΣ. 

χξ - Ἁ ᾽ χω Ν 5 ᾽ὔ « ’ὔ ᾽ ,ὔ 

ρῶτα μεν αὑτῶν τὰς οἰνάνθας οἱ πάρνοπες οὐ κατε- 

δονται, 
᾽ Ν π , Γ 

ἄλλα γλαυκῶν λόχος εἰς αὐτοὺς καὶ κερχνήδων ἐπι- 

τρίψει. 
) . »“ - “ 

Εἶθ᾽ οἱ κνῖπες καὶ ψῆνες ἀεὶ τὰς συκᾶς οὐ κατέδον- 

ται, 590 

3 9 3 , - 

Αλλ᾽ ἀναλέξει πάντας καθαρῶς αὐτοὺς ἀγέλη μία 

κιχλῶν. 
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ἘΠΟΨ. 

΄“΄ ΄“ Ν 7, 

Πλουτεῖν δὲ πόθεν δώσομεν αὐτοῖς ; καὶ γὰρ τούτου 

σφόδρ᾽ ἐρῶσι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. 

Τὰ μέταλλ αὐτοῖς μαντευομένοις οὗτοι δώσουσι τὰ 

χρηστὰ 
’ὔ; , ἄν 7ὔ Ν 7 ᾿" Ν ’ 

Τάς τ ἐμπορίας τὰς κερδαλέας πρὸς τὸν μάντιν κατε- 

ροῦσιν, 
“ Ρ] »] κ κ 7 3 7 

Ὥστ᾽ ἀπολεῖται τῶν ναυκλήρων οὐδείς. 

ΕἸἼΠΟΨ. 

Πῶς οὐκ ἀπολεῖται ; ὅ95 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Προερεῖ τις ἀεὶ τῶν ὀρνίθων μαντευομένῳ περὶ τοῦ 

πλοῦ" 

Νυνὶ μὴ πλεῖ, χειμὼν ἔσται" νυνὶ πλεῖ, κέρδος ἐπέσται. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Γαῦλον κτῶμαι καὶ ναυκληρῶ, κοὐκ ἂν μείναιμι παρ᾽ 

ὑμῖν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τοὺς θησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὺς οἱ πρότερον κα- 
, 

τέθεντο 

Τῶν ἀργυρίων " οὗτοι γὰρ ἴσασι" λέγουσι δέ τοι τάδε ΡΡΎΡΡ ω ρ Ύ 
σπαντεέες, 600 

Οὐδεὶς οἶδεν τὸν θησαυρὸν τὸν ἐμὸν πλὴν εἴ τις ἄρ᾽ 
Μ 

ὀρνις. 

ΕὙΈΛΠΙΔΗΣ. 

Πωλῶ γαῦλον, κτῶμαι σμινύην, καὶ τὰς ὑδρίας ἀνο- 
΄ 

ρυττω. 
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ἘΞΈΡΟΨ.: 

Πῶς δ᾽ ὑγίειαν δωσουσ᾽ αὐτοῖς, οὖσαν παρὰ τοῖσι 

θεοῖσιν ; 

ΤΡΕΙ͂Σ ΘΈΓΕΑΤΡΌΟΣ 

ἪΝν εὖ πράττωσ᾽, οὐχ ὑγιεία μεγάλη τοῦτ᾽ ἐστί; σάφ᾽ 

ἴσθι, 

'Ὥς ἄνθρωπός γε κακῶς πράττων ἀτεχνῶς οὐδεὶς ὑγιαί- 

νεῖ. οῦῦ 

ἘΓΕΡΘΨ: 

Πῶς δ᾽ εἰς γῆρώς ποτ᾽ ἀφίξονται; Καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ 

ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ" 

Ἢ παιδαρίι᾿ ὄντ᾽ ἀποθνήσκειν δεῖ ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ. 

Μὰ Δί᾽, ἀλλὰ τριακόσι αὐτοῖς͵ 

Ἔτι προσθήσουσ᾽ ὄρνιθες ἔτη. 

ἘΤΕΟΨ. 

Παρὰ τοῦ; 

ἘΓΥΣ ΘΕ ΑΥΡΌΟΌΣ, . 

Παρὰ τοῦ; Παρ᾽ ἑαυτῶν. 

Οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι πέντ᾽ ἀνδρῶν γενεὰς ζώει λακέρυξα κο- 

ρώνη ; 
ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. ᾿ 

Αἰβοῖ, ὡς πολλῷ κρείττους οὗτοι τοῦ Διὸς ἡμῖν βασι- 

λεύειν. 610 

ἘΓΡΙΣ ΘΕ Ε ΡΟΣ ΝἕὟῪ 

Οὐ γὰρ ΠΓΌΧΑ; τς «8Ὲ 
Ν “ Χ Ξι νι Ν ν “- 

Και πρῶτα μεν οὐχὲ νεὼς ἡμᾶς 



ΟΡΝΙΘΈΕΣ. 4Ἴ 

Οἰκοδομεῖν δεῖ λιθίνους αὐτοῖς, 

Οὐδὲ θυρῶσαι χρυσαῖσι θύραις, 

᾿Αλλ᾽ ὑπὸ θάμνοις καὶ πρινιδίοις 61 

Οἰκήσουσιν. Τοῖς δ᾽ αὖ σεμνοῖς 

Τῶν ὀρνίθων δένδρον ἐλάας 

Ὃ νεὼς ἔσται" κοὺκ εἰς Δελφοὺς 

Οὐδ᾽ εἰς "Αμμων ἐλθόντες ἐκεῖ 

Θύσομεν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖσιν κομάροις 690 

Καὶ τοῖς κοτίνοις στάντες ἔχοντες 

Κριθώς, πυρούς, εὐξόμεθ᾽ αὐτοῖς 

᾿Ανατείνοντες τὼ χεῖρ ἀγαθῶν 

Διδόναι τι μέρος " καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν 

Παραχρῆμ ἔσται 695 

Πυροὺς ὀλίγους προβαλοῦσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἶ φίλτατ᾽ ἐμοὶ πολὺ πρεσβυτῶν ἐξ ἐχθίστου μετα- 

πίπτων, 

Οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποθ᾽ ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης ἔτ᾽ 

ἀφείμην. 

᾿Επαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις. 

᾿Επηπείλησα καὶ κατώμοσα, 630 

ἪΝν σὺ παρ᾽ ἐμὲ θέμενος 

“Ομόφρονας λόγους δικαίους, 

᾿Αδόλους, ὁσίους, 

᾽Επὶ θεοὺς ἴης, 

᾿Εμοὶ φρονῶν ξυνῳδώ, μὴ 690 
χ ᾿ 

Πολυν χρόνον θεοὺς ἔτι 
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Σκῆπτρα τἀμὰ τρίψειν. 
3 » Φ Ν Ρ ͵ 7, 5 ΧΝ "Ξ ,ὔ ᾽ 
ἀλλ᾽ ὅσα μὲν δεῖ ῥώμῃ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα τεταξόμεθ 

ἡμεῖς " 
σ ἊΝ  φ -» ΄’ ’ὔ ’ ϑ8.ϑ 9 ἢ 

Οσα δὲ γνωμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε πάντ ἀνώ- 

κευται. 

ἘΠΟΨ. 

Καὶ μὴν μὰ τὸν 4 οὐχὶ νυστάζειν γ᾽ ἔτι 

ἽΩρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν, 

᾿Αλλ᾽ ὡς τάχιστα δεῖ τι δρᾶν " πρῶτον δέ τε 

Εἰσέλθετ᾽ εἰς νεοττιάν γε τὴν ἐμὴν 

Καὶ τἀμὰ κάρφη καὶ τὰ παρόντα φρύγανα, 

Καὶ τοὔνομ᾽ ἡμῖν φράσατον. 

ἘΠΕ Σ ΘΕ ΑΤΡΟΣ: 

᾿Αλλὰ ῥᾷδιον. 

Ἐμοὶ μὲν ὄνομα Πεισθέταιρος. 

ἘΠΟΨ. 

Τῳδεδί ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Εὐελπίδης Κριῶθεν. 

ΕΠΟΨ. 

᾿Αλλὰ χαίρετον 

Ἄμφω. 

ΠΕΈΙΣΘΕΤΕΚΎΡΟΣ. 

Δεχόμεσθα. 

᾿ ΕΠΟΨ. 
΄“ 7 ΜΝ 

͵ Δεῦρο τοίνυν εἰσιυτον. 

ΠΕΣ ΘΕΎΡΟΣΕ 

Ἴωμεν '" εἰσηγοῦ σὺ λαβὼν ἡμᾶς. 

640 

045 
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ἘΠΟΨ. 

Ἴθι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ατὰρ τὸ δεῖνα δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι πάλιν. 650 
5 “ἢ ’ὔ »“Ἢ -“ ᾽ ’ Ε Ν 

Φέρ᾽ ἰδω, φράσον νῷν, πῶς ἐγὼ τε χουτοσὶ 
": ᾽ὔ ΕΣ σι 7 Ε] ͵ 

Ξυνεσόμεθ᾽ ὑμῖν πετομένοις οὐ πετομένω ; 

ἘΠΟΨ. 

Καλώς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ρα νυν ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις 
2 
Ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ᾽, ὡς 

Φλαύρως ἐκοινώνησεν ἀετῷ ποτέ. θῦῦ 

ἘΊΠΓΟΥ. ᾿Ξ 
Χ - ΄ 

Μηδὲν φοβηθῆς " ἔστι γάρ τι ῥίζιον, 
ἃ ,7ὔ ᾿ ἂν » ᾿ , 

Ο διατραγόντ ἔσεσθον ἐπτερωμένω. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὕτω μὲν εἰσίωμεν. ἴ4γε δή, Ξανθία 

Καὶ Μανόδωρε, λαμβάνετε τὰ στρώματα. 

ΧΟΡΘδ. 

φΦ - “- 
Οὗτος, σὲ καλῶ σὲ καλῶ. 

ἘΠΟΨ. 

Τί καλεῖς ; 

ΧΟΡΟΣ. 

Τούτους μὲν ἄγων μετὰ σαυτοῦ Θ00 
3 , ω 

“Αρίστισον εὖ" τὴν δ᾽ ἡδυμελῆ ξύμφωνον ἀηδόνα Μούσαις 
Λ χω ων ’ [᾿ 

Κατάλειφ᾽ ἡμῖν δεῦρ᾽ ἐκβιβάσας, ἵνα παίσωμεν μετ᾽ 
᾽ , 

ἐκείνης. 
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ΤῚΣ ΘΕ ΓΞΑΈΡΟΣ. 

3 “- 7 Ν 75 3 ““ “- 

Ὦ τοῦτο μέντοι νὴ ΖΙ4 αὐτοῖσιν πιθοῦ " 
3 “ ᾿ς 3 7 

᾿Εκβίβασον ἐκ τοῦ βουτόμου τοὐρνίθιον, 
Ρ] “- Ν ΄σ 2 7ὔ ] 

᾿Εκβίβασον αὐτοῦ πρὸς θεῶν αὐτήν, ἵνα 
᾿ς 7 Χ Ε 7 

Καὶ νὼ θεασώμεσθα τὴν ἀηδόνα. 

ἘΓΘῪ.- 

᾿Αλλ᾽ εἰ δοκεῖ σφῷν, ταῦτα χρὴ δρᾶν. Ἡ Πρόκνη 

ἜἜκβαινε, καὶ σαυτὴν ἐπιδείκνυ τοῖς ξένοις. 

ΠΈΕΈΪΙΣΘΕΤΑΙΡΌΣ. 

Ἶ Ζεῦ πολυτίμηθ᾽, ὡς καλὸν τοὐρνίθιον, 

“Ὡς δ᾽ ἁπαλόν, ὡς δὲ λευκόν. 

ἘΓΥΕΛ Γ ΟΨ ΕΙΣ 

᾿Αρά γ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι 

᾿Εγὼ διαμηρίζοιμ᾽ ἂν αὐτὴν ἡδέως ; 

ΤΡΕ ΘΞΊΕΣΕΡΕ ΒΟ 

Ὅσον δ᾽ ἔχει τὸν χρυσόν, ὥσπερ παρθένος. 

ἘΓΎΗΣ ΔΗ͂Τ ΤῸ ἘΒΣΣ 

᾿Εγὼ μὲν αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι δοκῶ. 

ΠΕΣ ΘΈΕΤΓΔΙΕΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽, ὦ κακόδαιμον, ῥύγχος ὀβελίσκοιν ἔχει. 

Ε ΥΕΔΡΠΕΔΉΙΣ. 

᾿Αλλ᾽ ὥσπερ φὸν νὴ Δί ἀπολέψαντα χρὴ 

᾿Απὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα καθ᾽ οὕτω φιλεῖν. 

ΕΠΤΟΨ. 

ἼΩωμεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ηγοῦ δὴ σὺ νῶν τύχαάγαθ᾽ 

070 
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ΧΌΡΟΘΤ 

Ἶ φίλη, ὦ ξουθη, 

Ἶ φίλτατον ὀρνέων, 

Πάντων ξύννομε τῶν ἐμῶν 680 

ὝΜμνων ξύντροφ᾽ ἀηδοῖ, 

ἮΗλθες ἦλθες, ὥφθης, 

ἩΗδὺν φθόγγον ἐμοὶ φέρουσ᾽. 

᾿Αλλ᾽, ὦ καλλιβόαν κρέκουσ᾽ 

Αὐλὸν φθέγμασιν ἠρινοῖς, θ8 

άρχου τῶν ἀναπαίστων. 

ἴ4γε δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προ- 

σόμοιοι, 

᾿Ολιγοδρανεες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμε- 

νηνά, 

᾿Απτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοί, ἀνέρες εἰκέλόνειροι, 

Πρόσχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν, τοῖς αἰὲν 

ἐοῦσι, 600 

Τοῖς αἰθερίοις, τοῖσιν ἀγήρως, τοῖς ἄφθιτα μηδομένοισιν. 

Ἵν ἀκούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρθῶς περὶ τῶν με- 

τεώρων, 

Φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε θεῶν ποταμῶν τ᾽ ᾿Ερέβους τε 

ν ὅ Χάους τε 

Εἰδότες ὀρθῶς παρ᾽ ἐμοῦ Προδίκῳ κλάειν εἴπητε τὸ 

λοιπόν. 

Χάος ἦν καὶ Νὺξ "᾿Ἐρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρ- 

ταρος εὐρύς ἣ 0οὉ 

Γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἣν" ᾿Ερέβους δ᾽ ἐν ἀπεί- 
, 

ροσι κολποις 
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7 Ψ Ἀ ς ,ὔ ϑὺν 

Τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον ΝΝυξ ἡ μελανόπτερος ον, 
» " Μ Ὑ 

Ἔξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν ἔρως ὁ ποθει- 
. 

"7 
νὸς, 

Λ -“ ΄ “ Ὁ Ὲς: 5 ’ 

Στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκῶς ἀνεμωκεσι 

δίναις. ζ΄ 
Ν- Χ ’ὔ 7 , Ν 7ὔ 

Οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ Τάρταρον 
Ξ Ν 

ευρυν 100 

9 , ’ὔ ς Ψ Ν “-“ » ὦ 3 

ἘΕνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν ἐς 

φῶς. 
͵ ᾽ 5. ΄, ᾽ 7, Υ , 

Πρότερον δ᾽ οὐκ ἣν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ερως ξυνε- 
ἵ “ 

μίξεν ἅπαντα " 
»: ΄ }] Φ 7 Ε Ἢ 7 , 3 'ν 5 

Ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ετέροις γένετ οὐρανὸς ὠκεα- 
7 

νὸς τε 
Ν -“ ὕ κ᾿ 4 ὔ »“ «- 

Καὶ γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἀφθιτον. ᾿Ωδε 
3 

μέν ἐσμεν 
Χ ΄ ’ὔ - 

Πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων. Ἡμεῖς δ᾽ ὡς 
9 Ν ἡ - 

ἐσμεν Ερωτος 70 
»“.- “- ὔ ,7ὔ Ν 3 - 

Πολλοῖς δῆλον: πετόμεσθώ τε γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι 
Αι 

σύνεσμεν " 
Ν Ἀ ον 9 ’ὔ ω Ν Ἷ 

Πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοκότας παῖδας πρὸς τέρμα- 

"Α σιν ὥρας 
Ν Ν " Ν Χ ς ΄ Ψ, ΝΜ - λῶν ζ 

Διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες ἐρασταί, 
« Ν Μ ’΄ὔ Ν 7 5 ἧς - Ν 

Ο μὲν ὄρτυγα δούς, ὁ δὲ πορφυρίων᾽,, ὁ δὲ χῆν,, ὁ δὲ 
Ν 

Περσικὸν ὄρνιν. 
’ Ν “ 3 Ν ΕΣ, ω -“ 

Πάντα δὲ θνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίθων τὰ μέ- 

γιστα. 710 

κ᾿ Ν , 7, δ Ὁ. ῆ κ᾿ ΡΨ 
Πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, ὁπὼ- 

ρας" 



ΟΡΝΙΘΈΕΣ. 59 

7 ΄ « ’ὔ ͵ 9 » Ν ᾽ὔ 

Σπείρειν μέν, ὅταν γέρανος κρωζουσ᾽ ἐς τὴν Διβυην 

μεταχωρῇ, 
Λ ὔ ’] ,ὔ ’ὔ ΄ 

Καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρῳ φράζει κρεμάσαντι καθεύ- 

δεῖν, 
3 ΥΣ , Ξ ε , “ ΡΦΑ κ’. » 

Εἶτα δ᾽ ᾿Ορέστη χλαῖναν ὑφαίνειν, να μὴ ρυγῶν πο 
᾽ὔὕ 

δύῃ. 
3 “ 3 5 Ν “- Ν ἘΠ “ 3 

ΙἹκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς εἐτέραν ὥραν ἀπο- 
7] »»“" 

φαίνει, 715 

ε 7 - “ ,ὔ , τ ᾽ 53 
Ἡνίκα πεκτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἡρινὸν " εἶτα χε- 

λιδών, 

Ὅτε χρὴ χλαῖνα λεῖν ἤδη καὶ ληδάριο, ασθ τε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ λῃδαριὸν τι πρίασθαι. 
3" Ν "γε. Ἂΐῇ 7 ’ὔ ω 3 , 

Εσμεὲν δ᾽ ὑμῖν Αμμων, Δελφοί, Δωδωνη, Φοῖβος Α4πολ- 

λων. 
τ ἢ θό νι [ο δ “ Ν “ 

λθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾿ ὀρνις, οὕτω πρὸς ἅπαντα 
7 

τρέπεσθε, 
’ }] 3 ’ Ν Ν ὔ “ Ν Ν 

Πρὸς τ ἐμπορίαν καὶ πρὸς βιότου κτῆσιν καὶ προς 
᾽’ὔ 3 , - γώμον ἀνδρος " 720 

Ν ,7ὔ 4 ᾽ Ἁ Ν ὔ 

Ορνιν τε νομίζετε πώνθ᾽ ὅσαπερ περὲ μαντείας δ'“- 
, 

κρίνει " 
Φ ’ ἂν 5 Ὁ καὶ Μ ᾽ ζ ,ὔ ΟΣ, ΄ 

-Φημη γ ὑμῖν ὄρνις ἐστί, πταρμὸν τ ὀρνιθα καλεῖτε, 
μ- Μ Ν Μ , 
Ξύμβολον ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, θερώποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον 

Μ 

ὀρνιν. 
3 ΕῚ ΕῚ “- ς “- ς» Ρ] Ν ᾿] , 

Αρ οὐ φανερῶς ημεῖς ὑμῖν ἐσμεν μαντεῖος Απόλλων ; 
Ἃ 3 ἥν ταἶἋἊς , 

Ἣν οὖν ἡμᾶς νομίσητε θεούς, 795 
“ - 7, 

Εξετε χρῆσθαι μάντεσι Μούσαις, 
ΚΝ « “ ,ὔ 

ὐραις, ὡραις, χειμῶνι, θέρει, 
Μ ,ὔ ᾽7 Ξ "] }] ὃ ’, 

ετρίῳ πνίγει" κοὺκ ἀποδράντες 
ΗΩ 
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Καθεδούμεθ᾽ ἄνω σεμνυνόμενοι 
Ὁ Ὁ ὧδ, ἔ 

Παρὰ ταῖς νεφέλαις ὥσπερ χώ Ζεύς "ἢ 
9 Ν ͵7ὔ , Α ΠΥ 

ἄλλα παρόντες δώσομεν ὑμῖν, 
3 κ , 7, 7ὔ «Αὑτοῖς, παισίν, παίδων παισίν, 

7 
Πλουθυγιείαν, 
᾿ 2 77 7, , Δὸν» 

ὑδαιμονίαν, βίον, εἰρήνην, 
“ ΑΛ ΄ ,7, 

ΝΝεότητα, γέλωτα, χορούς, θαλίας, 
Ὰ» 3...9 

Γάλα τ᾽ ὀρνίθων. 
μι 6 , - ς "κα 

στε παρέσται κοπιᾶν ὑμῖν 
Ἂ, - 3 - 

Ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ' 
, , 7 

Οὕτω πλουτήσετε πάντες. 

Στροφή. 
Ἁ 7 

Μοῦσα λοχμαΐία, 
ῳ Ν Ν Ἂς Ν Ν 7 Τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξἕ, 

" ἥτις ἧς 
Ποικίλη, μεθ᾽ ἧς ἐγὼ 
Ν 7 Ν - 3 5 7: 

ἀπαίσι καὶ κορυφαῖς ἐν ὁρείαις, 
Ν Ν Ἂς 

Τίιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 
ε ᾽ὔ Ρ ρ Ἂ Ἰζόμενος μελίας ἐπὶ φυλλοκόμου, 

Ν Ν Ν 7 Τίο τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 
Ψ. ϑαδιος ᾽ὔ 7 Ζ4ι ἐμῆς γένυος ξουθῆς μελέων 

Ν 7 Χ Ρ] Πανὶ νόμους ἱεροὺς ἀναφαίνω 
Σ ’ὔ ΄, ΄, σ. , εμνὰ τε μητρὶ χορεύματ᾽ ὀρείᾳ, 

Τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ, 
Υ 7 Α Ενθεν ὥσπερ ἡ μέλιττα 

790 

790 

740 

740 

790 

΄ ᾽ 7 7 3 " 7 Ξῶς Φρύνιχος ἀμβροσίων μελέων ἀπεβόσκετο καρπόν, ἀεὶ 

φέ. 
ρῶν γλυκεῖαν ὠδών. 
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Ξ 

- 
Ν Ν Ν 

Τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 
2 ,Ν Ὁ 7] ς “- 5 7, ΄ 

Ετ μετ᾽ ὀρνίθων τις ὑμῶν, ὦ θεαταί, βούλεται 755 
’ - Ν “- ΝΜ 

Διαπλέκειν ζῶν ἡδέως τὸ λοιπόν, ὡς ἡμᾶς ἴτω. 
“ ᾽ὔ 5 Η 7.5. " Ν - 7 Ψἤ 

Οσα γαρ ἐστιν ἐνθάδ᾽ αἰσχρὰ τῷ νόμῳ κρατούμενα, 
ω ᾿Ἅδα. ΨῪ Ν ᾿' ον ]ν - Μ 7 

Ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ ημῖν τοῖσιν ὀρνισιν καλά. 
ἙῚ Ν 3 θ ὌΝ 3 Ν » Ν Ν ,7ὔ 7, 7ὔ 

ὑ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστὶν αἰσχρὸν τὸν πατέρα τύπτειν νόμῳ, 
- 5 5 ω ᾿ Θ᾿ δον, 3 Μ - Ν 

Τοῦτ ἐκεῖ καλὸν παρ ἡμῖν ἐστιν, ἣν τις τῷ πᾶατρὲ 760 

Ν “ 7, κ Ρ] 7ὔ 
Προσδραμὼν εἴπη πατάξας, αἶρε πλῆκτρον, εἰ μάχει. 

᾿] Χ ’, ς “ 7 3 7ὔ 

Εἰ δὲ τυγχάνει τις ὑμῶν δραπέτης ἐστιγμένος, 
Ὦ ω - .-. ἘΠ Λ 7ὔ 

τταγᾶς οὗτος παρ ἡμῖν ποικίλος κεκλήσεται. 
. ὡλ ΕῚ Χ Χ φΦ 7 

Εἰ δὲ τυγχάνει τις ὧν Φρὺξ μηδὲν ἧττον Σ΄ πινθάρου, 
β » ᾽ ΩΨ κα ,ὔ , Ἀξ 

Φρυγίλος ὀρνις ἐνθαδ΄ ἔσται, τοῦ Φιλήμονος γένους. Ἴθ0 
5 Ν - 7 Ρ] Ν 7 9 7 

Εἰ δὲ δοῦλός ἐστι καὶ Κὰρ ὥσπερ ᾿Εξηκεστίδης, 
7 ’ δος ὩΣ ὁ, ἦν Ν κ ’ὔ 

Φυσάτω πάππους παρ ἡμῖν, καὶ φανοῦνται φράτορες. 
νι 5 7 - “-“ 3 7 Ν ΄ 

Εἰ δ᾽ ὁ Πισίου προδοῦναι τοῖς ἀτίμοις τὰς πῦλας 
. ω Ν “ 

Βούλεται, πέρδιξ γενέσθω, τοῦ πατρὸς νεοττίον" 
ς ὝὙ ττὴν ΟῚ ᾽ ΓΟ ᾽ ,ὔ μῶν 
Ὥς παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν αἰσχρὸν ἐστιν ἐκπερδικίσαι. τΌ 

᾿Αντιστροφή. 
’ ᾽’ὔ 

Τοιάδε, κύκνοι, 
" ᾿ Ν 3, Ν Α ὔ 

Τιοὸ τιὸ τιὸ τιὸ τιὸ τίὸ τιοτίγξ, 
Ἁ Ν . - : 

Συμμιγῆ βοὴν ὁμοῦ 
΄ὔ Ν 3 Λ 

Πτεροῖς κρέκοντες ἰαχον Απόλλω, 
Ν Ν Ν -- 

Τιο τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 770 
Ν» ΕῚ 7 5. ἢ ’ Οχθῳ εφεζόμενοι παρ᾽ Ἕβρον ποταμόν, 

Ν Ν Ν 

Τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ, 
Ν 3 » , 

Διὰ δ᾽ αἰθέριον νέφος ἦλθε βοά" 
-“ Χ ε ω 

Πτῆξε δὲ ποικίλα φῦλά τε θηρῶν, 
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, ’ὔ . Υ 

Κύματά τ᾽ ἔσβεσε νήνεμος αὐθρη, 780 
7 

Τοτοτοτοτοτοτοτοτοτίγξ " 
“ Ξ ᾽ Ε 

Πᾶς δ᾽ ἐπεκτύπησ᾽ ᾿Ολυμπος " 
“. Ν 7] Ε 93 ͵ Χ Δ , 

Εἷχε δὲ θάμβος ἄνακτας -" ̓ Ολυμπιάδες δὲ μέλος Χα- 

ριτες Μοῦ- 
3 Λ 

σαί τ᾽ ἐπωλόλυξαν. 
Ν Ν ,ὔ κι 

Τιὸ τιὸ τιὸ τιοτίγξ. 780 
᾽ 3 Ἶ 5." ὦ Δ “ ’ὔ 

Οὐδέν ἐστ᾽ ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦσαι πτερά. 
4 ΡῚ ,' ς -“ -“ -“ Υ' 3 ς 7ὔ 

ὑτίχ ὑμῶν τῶν θεατῶν εἰ τις ἣν ὑπόπτερος, 
εὴ “ “ »“" - “ Μ 

Εἶτα πεινῶν τοῖς χοροῖσι τῶν τραγῳδῶν ἤχθετο, 
3 ᾽ὔ δ Ξ- αν, 3 Ν Ε 

Εκπτόμενος ἂν οὗτος ἠρίστησεν ἐλθων οἴκαδε, 
Ξ Ν 2 3 κ᾿ 3 3 ΄ 

Κάἀτ᾽ ἂν ἐμπλησθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς αὖθις αὖ κατέπτατο. 790 
Υ̓ “ 7 “- 

Ε΄ τε Πατροκλείδης τις ὑμῶν τυγχάνει χεζητιῶν, 
2 ΝΝ 2.7 2 5). τὰν 3 3. ἢ 

Οὐκ ἂν ἐξίδισεν ἐς θοϊμάτιον, ἀλλ᾽ ἀνέπτατο, 
Κ 5 δὲ 3 ΄ 53 Φ Υ 
ἀποπαρδὼν καναπνεύσας αὖθις αὖ κατέπτατο " 

ἘΠ ν ς - τι [7 7 

ι τε μοιχεύων τις ὑμῶν ἐστιν ὅστις τυγχάνει, 
5 9 “ Ν 7 “-“ Ν ᾽ “ 

Καθ᾿ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα τῆς γυναικὸς ἐν βουλευτικῷ, 798 
Οὗ Ἃ “ ἈΝ Πρ ΤΟΣ 7 5. Ψ 

ὕτος ἂν πάλιν παρ ὑμῶν πτερυγίσας ἀνέπτατο, 
᾿ ’ὔ 3 “ 3 

Εἶτα βινήσας ἐκεῖθεν αὖθις αὖ καθέζετο. 
“2 5.4 ..ξς ἐπ 7, τι 5 

ρ ὑπόπτερον γενέσθαι παντὸς ἐστιν ἄξιον ; 
“Ὥ Ψ] ’,ὕ κ Ψ ΕῚ Ν 

ς ΖΔιιτρέφης γε πυτιναΐα μόνον ἔχων πτερὰ 
«ς “ , 3 7 3 2 3 

Ηιρέθη φύλαρχος, εἶθ᾽ ἵππαρχος, εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς 800 
“ ͵ 5 

Μεγάλα πράττει, καστὶ νυνὶ ξουθὸς ἱππαλεκτρυών. 

1 ΒΤ ΞΣ ΘΕ Τ ΑΙΡΌΣ. 

τ' Ν 7 Ν ΓΦ, Ἀ “" ’ὔ 

αυτὶ τοιαυτί" μὰ Ζι ἐγὼ μεν πρᾶγμα πω 
’ Ε] 3 3 

Γελοιότερον ουκ εἶδον οὐδεπώποτε. 
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ΕὙΥΈΛΠΙΔΗΣ. 
3 Ν “- . 

Ἐπι τῷ γέλᾷς ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

3 Ν “- -“ 2 7 

Ἐπὶ τοῖσι σοῖς ὠκυπτέροις. 
πο τ. -κἃ »Κ 3 , 

Οἶσθ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἐοιίκας ἐπτερωμένος ; 
νὰ » ΔΑ Ν , 

Εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. 

ΕΥΒΛΠΊΙΔΗΣ. 

Σὺ δὲ κοψίχῳ γε σκάφιον ἀποτετιλμένῳ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ταυτὶ μὲν ἠκάσμεσθα κατὰ τὸν Αἰσχύλον" 

Τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὑτῶν πτεροῖς. 

ἘΠΟΨ. 

ἴἍγε δὴ τί χρὴ δρᾶν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Πρῶτον ὄνομα τῇ πόλει 

Θέσθαι τι μέγα καὶ κλεινόν, εἶτα τοῖς θεοῖς 

Θῦσαι μετὰ τοῦτο. 

ΕὙΥΕΛΠΙΔΗῊΗΣ. 

Ταῦτα κἀμοὶ συνδοκεῖ. 

ἙΒἙΠΟΥ. 

Φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἡμῖν τοὔνομ᾽ ἔσται τῇ πόλει ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Βούλεσθε τὸ μέγα τοῦτο τοὐκ Λακεδαίμονος, 
7 Μ -“ ᾽ ͵7 

Σπάρτην ὄνομα καλῶμεν αὐτήν ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ’: 

Ἡράκλεις " 

Σπάρτην γὰρ ἂν θείμην ἐγὼ τὐμῇ πόλει ; 

Η 

97 

800 

810 

815 
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Οὐδ᾽ ἂν χαμεύνη πάνυ γε κειρίαν γ᾽ ἔχων. 

ΓΕ ΣΘΕΑΙΨΌΘΣ: 

Τί δῆτ᾽ ὄνομ᾽ αὐτῇ θησόμεσθ᾽ ; 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 
᾿Εντευθενὶ 

Ἔκ τῶν νεφελῶν καὶ τῶν μετεώρων χωρίων 

Χαῦνον τι πάνυ. 

ΠΕΈΤΣ ΘΕΤΆΑΤΙΡΟΣ. 

Βούλει Ν εφελοκοκκυγίαν ; 890 

ἘΠΟΨ. 

Ἰοὺ ἰού" 
Ν Ν 3 . Ν Υ΄, 5 τε 5 

Καλὸν γὰρ ἀτεχνῶς καὶ μέγ εὗρες τοὔνομα. 

ἘΥΕΙ ΛΊΤΤΑ ΝΣ 

ἾΑ4ρ᾽ ἐστὶν αὑτηγὶ Ν εφελοκοκκυγία, 

ἽΝνα καὶ τὰ Θεογένους τὰ πολλὰ χρήματα 

Τά τ᾽ Αἰσχίνου γ᾽ ἅπαντα ; 

ΓΕΒ Σ ΘΕ ΆΕΡΟΘΣ 

Καὶ λῷστον μὲν οὖν 895 

Τὸ Φλέγρας πεδίον, ἵν᾽ οἱ θεοὶ τοὺς Γ ηγενεῖς 

᾿Αλαζονευόμενοι καθυπερηκόντισαν. 

ΕΥὙΥΕΛΠΙΔΗΣ. 

ΔΛιπαρὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. Τίς δαὶ θεὸς 

Πολιοῦχος ἔσται ; τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. - 

Τί δ᾽ οὐκ ᾿Αθηναίαν ἐῶμεν πολιάδα ; 830 

ἘΣΥΕΔΈΕΣ. 

Ν - ΝΥ »Μ 7 9 Ν Μ Λ 

Καὶ πῶς ἂν ετι γένοιτ ἂν εὐτακτος πολίις, 
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“ ᾽ὔ ΧΝ - 7] 

. που θεὸς, γυνὴ γεγονυΐα, πανοπλίαν 

ἽἝστηκ᾽ ἔχουσα, Κλεισθένης δὲ κερκίδα ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τίς δαὶ καθέξει τῆς πόλεως τὸ Πελαργικόν ; 

ΕἘΠΟΨ. 

Ὄρρνις ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ γένους τοῦ Περσικοῦ, 
“ ΄ ΠΑ 3 δ 
Οσπερ λέγεται δεινότατος εἶναι πανταχοῦ 

Ὑ , 

Ἄρεως νεοττός. 

ΒΥ ΛΑΤΙΤΕΓΑΤΗΣ, 

ἾΩ νεοττὲ δέσποτα " 

'Ὡς δ᾽ ὁ θεὸς ἐπιτήδειος οἰκεῖν ἐπὶ πετρῶν. 

τ ΘΙ ΙΡΑΥΡΟΣΣ, 

4γε νυν, σὺ μὲν βάδιζε πρὸς τὸν ἀέρα, 

Καὶ τοῖσι τειχίζουσι παραδιακόνει, 

Χάλικας παραφόρει, πηλὸν ἀποδὺς ὄργασον, 

“Λεκάνην ἀνένεγκε, κατάπεσ᾽ ἀπὸ τῆς κλίμακος, 

Φύλακας κατάστησαι, τὸ πῦρ ἔγκρυττ᾽ ἀεί, 

Κωδωνοφορῶν περίτρεχε, καὶ κάθευδ᾽ ἐκεῖ" 

Κήρυκα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς θεοὺς ἄνω, 

Ἕτερον δ᾽ ἄνωθεν αὖ παρ᾽ ἀνθρώπους κάτω, 

Κἀκεῖθεν αὖθις παρ᾽ ἐμέ. 

ΕΥ̓ΕΛΠΙΔΗΣ. 

Σὺ δέ γ᾽ αὐτοῦ μένων 

Οἴμωζε παρ᾽ ἔμ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἴθ᾽, ὠγάθ᾽, οἷ πέμπω σ᾽ ἐγώ. 

59 

895 

840 
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“-“ “-“ . 7] ᾽ὔ 

Οὐδὲν γὰρ ἄνευ σοῦ τῶνδ᾽ ἃ λέγω πεπράξεται. 

᾿Εγὼ δ᾽ ἵνα θύσω τοῖσι καινοῖσιν θεοῖς, 850 
Ν ἈΝ “- 

Τον ἱερέα πέμψοντα τὴν πομπὴν καλῶ. 
- “ Ν, “ ΕΣ Ν Ἀ 7] 

Πα παΐ, τὸ κανοῦν αἱρεσθε καὶ τὴν χέρνιβα. “᾿ 

ΧΟΡΟΣ: 

ϑεροφής 
“Ομοῤῥοθῶ, συνθέλω, 

Συμπαραινέσας ἔχω 

Προσόδια μεγάλα δῦ 
Ν 7 -“ 

Σεμνὰ προσιέναι θεοῖσιν " 
{“ ΧΝ ’, ὔ» Μ 

ἅμα δε προσέτι χάριτος ἕνεκα 
ὔ Ζ ΄ 

Προβατιοὸν τι θύειν. 
͵ 4 ΧΝ Ν ν᾿) 

Ἴτω ἴτω, ἴτω δὲ Πυθιὰς βοώ" 
ΧΝ - Ψ 7 

Συνᾳδέτω δὲ Χαῖρις ὠδάν. 860 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“ Ἁ - 7 

Παῦσαι συ φυσῶν. Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἦν ; 
3 Ν ἈΝ " ’ὔ, 

Τουτὶ μὰ 4 ἐγὼ πολλὰ δὴ καὶ δείν᾽ ἰδών, 
Μ ’ ᾽ 53 3 

Ούπω κοόρακ εἶδον ἐμπεφορβιωμένον. 
« -“ Ν " - - -»“ -“- 

Ἰερεῦ, σὸν ἔργον, θῦε τοῖς καινοῖς θεοῖς. 

ΦΕΡΕ ΣΙ 

7 7.9 9 Ν ΨῸΣ Ν - 

Ζράσω ταδ᾽ " ἀλλὰ ποῦ '᾽στιν ὁ τὸ κανοῦν ἔχων ; 86ὅ 
ΝΜ θ - Ι 7 Δ΄. θ 7] Ἂς “ώ 7 “-“ 

εὐχεσθε τῃῇ Εἰστίᾳ τῇ ορνιθείῳ, καὶ τῷ ἱκτίνῳ τῷ 
ξ΄ ᾽’ὔὕ ἃς ἂν 3 7 ἣν Ἂν ,ὔ 

εἐστιούχῳ, καὶ ὀρνισιν Ολυμπίοις καὶ Ολυμπίῃσι 
.- Ν ὔ 

πᾶσι καὶ πάσῃσιν, 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
3 ,ὔ Ὁ 9 58 
Ὦ Σουνιέρακε, χαῖρ᾽ ἄναξ Πελαργικε. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ἘΒΡΕΎΣ. 

Καὶ κύκνῳ Πυθίῳ καὶ Δηλίῳ, καὶ Λητοῖ ᾽Ορτυ- 

γομήτρᾳ, καὶ ᾿Αρτέμιδι ᾿Ακαλανθίδι, 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκέτι Κολαινίς, ἀλλ᾽ ᾿Ακαλανθὶς ΄Αρτεμις. 

ἘΕΡΒΥ͂Σ. 

- Λ 

Καὶ φρυγίλῳ Σαβαζίῳ, καὶ στρουθῷ μεγάλῃ 
Ν -“ Ν » 7 

μητρὶ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, 

ΠΡΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Δέσποινα Κυδβέλη, στρουθέ, μῆτερ Κλεοκρίτου. 

ἘΚΡ̓ῬΕῈΈΕΣ. 

Διδόναι Ν' εφελοκοκκυγιεῦσιν ὑγίειαν καὶ σωτη- 
7 » -“ Ν ,ὔ 

ρίαν, αὑτοῖσι καὶ Χιίοισι, 

ΤΕ ΕΣ ΘΕΓΓΆΤΡΟΣ,. 

Χίοισιν ἥσθην πανταχοῦ προσκειμένοις. 

ΤΕΡΕΥΣ. 

Κ ἥν Ὁ  »:!λ »ν Ν ς ᾽ὔ, ,ὔ 

αἱ ἥρωσι [καὶ ὄρνισι] καὶ ἡρώων παισί, πορ- 

φυρίωνι, καὶ πελεκᾶντι, καὶ πελεκίνῳ, καὶ φλέξι- 
δ ἈΝ 7 Ν ω Ν 3 ω Ν “ 

ι, καὶ τέτρακι, καὶ ταῶνι, καὶ ἐλεᾷ, καὶ βάσκᾳ, 
Ν 3 - Ν ᾽ 5 “ Ν ᾽ὔ Ν 

καὶ ἐλασᾷ, καὶ ἐρωδιῷ, καὶ καταράκτῃ, καὶ με- 

λαγκορύφῳ, καὶ αἰγιθάλλῳ, 

ΠΕΣ ΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Π δ ὦ 7 “-“ “- φΦ ἃ, , 9. 

αὖ ες κόρακας " παῦσαι καλῶν ἰοὺ ἰού. 

᾿Επὶ ποῖον, ὦ κακόδαιμον, ἱερεῖον καλεῖς 

“Αλιαέτους καὶ γῦπας; Οὐχ ὁρᾷς ὅτι 
“; - - Δ - ͵7 , Ε ᾽ ξ 7 

κτίνος εἷς ἂν τοῦτο γ᾽ οἰχοιθ᾽ ἁρπάσας ; 
Ν ᾽ “ 

Απελθ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ σὺ καὶ τὰ στέμματα " 

θΘ 

61 

870 

870 

88 0 
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᾿Εγὼ γὰρ αὐτὸς τουτογὶ θύσω μόνος. 

ΤΕΡΕΥΣ. 

᾿Αντιστροφή. 

Εἶτ᾽ αὖθις αὖ τἄρα σοι 

4εῖ με δεύτερον μέλος 

Χέρνιβι θεοσεβὲς 

“Ὅσιον ἐπιβοᾶν, καλεῖν δὲ 

Μάκαρας, ἕνα τινὰ μόνον, εἴπερ 

“κανὸν ἕξετ᾽ ὄψον. 

Τὰ γὰρ παρόντα θύματ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν 

Γένειόν ἐστι καὶ κέρατα. 

ΤΕΣ ΘΕ ΤΠ ΑΆΡΘΣ 

Θύοντες εὐξώμεσθα τοῖς πτερίνοις θεοῖς. 

ΠΌΤΗΤΉ: 

ΝΝΗεφελοκοκκυγίαν τὰν εὐδαίμονα 

Κλῇσον, ὦ Μοῦσα, 

Τεαῖς ἐν ὕμνων ἀοιδαῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΌΟΣ: 

Τουτὶ τὸ πρᾶγμα ποδαπόν ; Εἰπέ μοι, τίς εἶ; 

ΕΘ ΕΙΣ: 

᾿Εγὼ μελιγχώσσων ἐπέων ἱεὶς ἀοιδάν, 

Μουσάων θεράπων ὀτρηρός, 

᾿ Κατὰ τὸν “Ὅμηρον. 

ΠΈΣ ΘΕΤΑΊΤΡΟΣ. 

, ω Ἂ 9 

Ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν κόμην ἔχεις ; 

ἹΤΟΙΤΕΓΤῊΣ: 
4 ᾽ Ν , 3 Χ ε ΄, 

Οὐκ, αλλὰ πάντες ἐσμὲν οἱ διδάσκαλοι 

8090 

895 

906 



ΟΡΝΈΘΕ Σ. 

Μουσάων θεράποντες ὀτρηροί, 

Κατὰ τὸν “Ὅμηρον. 

ἘΓΈΓΕΣ ΘΕ ΕΑΤΡΌΣ. 

ΡῚ πον, 5 Ν Ν Ν 7 ΜΜ 

Οὐκ ἐτὸς ὀτρηρὸν καὶ τὸ λῃδάριον ἔχεις. 

᾿Ατὰρ, ὦ ποιητά, κατὰ τί δεῦρ᾽ ἀνεφθάρης ; 

ἘΓΘΙΕΕΙΈΕΣΕ 

Μέλη πεποίηκ᾽ ἐς τὰ  Ν εφελοκοκκυγίας 

Τὰς ὑμετέρας κύκλιά τε πολλὰ καὶ καλά, 

Καὶ παρθένεια, καὶ κατὰ τὰ Σιμωνίδου. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡῸΟΣ. 

Τ' Ν Ἁ ει 3 5 ᾿ εὐλαας Ὁ ἤ ᾽ὔ 

αυτὶ συ πότ ἐποίησας ἀπὸ ποίου χρόνου ; 

ΠΟΙΗΤΉΣ. 

Πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήζω πόλιν. 

ΓΕ ΘΕ ΑΥΡΌΟΣ 

Ο ̓ ΒΥ ͵΄, ἈΝ ͵7] ͵ὕὔ Ρ] 8 

υκ ἄρτι θύω τὴν δεκάτην ταύτης ἐγώ, 

Καὶ τοὔνομ᾽ ὥσπερ παιδίῳ νῦν δὴ ᾿θέμην ; 

ΠΟΙΗΤΉΣ. 

᾿Αλλά τις ὠκεῖα ουσάων φάτις 
οὶ , “ 3 ΄ 
ἰάπερ ἵππων ἀμαρυγά. 

Σὺ δὲ πάτερ κτίστορ Αἴτνας, 
Ψν 

Ζαθέων ἱερῶν ὁμώνυμε, 

Ζὺς ἐμὶν ὅ τι περ 

Τεᾷ κεφαλᾷ θέλεις 

Πρόφρων δόμεν ἐμὲν τοῖν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα, 
᾽ ’ὔ ΄ὕ 

Εἰ μὴ τι τούτῳ δόντες ἀποφευξούμεθα. 

69 
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θά ΑΡΙΣΤΡΟΦΑΝΟΥΣ 

Οὗτος, σὺ μέντοι σπολάδα καὶ χιτῶν᾽ ἔχεις, 

᾿Απόδυθι καὶ δὸς τῷ ποιητῇ τῷ σοφῷ. 

Ἔχε τὴν σπολάδα" πάντως δέ μοι ῥιγῶν δοκεῖς. 980 

ΤΟΣ ΕΡΕΈΕΙΓΣ: 

Τόδε μὲν οὐκ ἀέκουσα φίλα 

Μοῦσα τόδε δῶρον δέχεται "' 

Τὺ δὲ τεᾷ φρενὶ μάθε 

Πινδάρειον ἔπος " 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“ἄνθρωπος ἡμῶν οὐκ ἀπαλλαχθήσεται. 990 

ἘΓΘΙΕΡΈΕΈΕΕΣΞ: 

Νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις 

᾿Αάλᾶται Στράτων, 

Ὃς ὑφαντοδόνητον ἔσθος οὐ πέπαται" ᾿ 

᾿Ακλεὴς δ᾽ ἔβα σπολὰς ἄνευ χιτῶνος. 

Ξύνες ὅ τοι λέγω. 940 

ΤΈΣ ΘΕ ΤΑΙΡΌΣ. 

Ξυνίημ᾽ ὅτι βούλει τὸν χιτωνίσκον λαβεῖν. 

᾿Αποδυθι " δεῖ γὰρ τὸν ποιητὴν ὠφελεῖν. 

Ἄπελθε τουτονὶ λαβών. 

ΠΟΤΗΤΣΣ 

᾿Απέρχομαι, 

Κἀς τὴν πόλιν γ᾽ ἐλθὼν ποιήσω δὴ ταδί " 

Κλῇσον, ὦ χρυσόθρονε, τὰν 945 

Τρομερᾶν, κρυεράν 

Νιφόβολα πεδία πολύσπορά τ᾽ 

Ἤλυθον ἀλαλάν. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 6 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Νὴ τὸν Δί᾽, ἀλλ᾽ ἤδη πέφευγας ταυταγὶ 

Τὰ κρυερὰ τονδὶ τὸν χιτωνίσκον λαβών. 950 

Τουτὶ μὰ Δί᾽ ἐγὼ τὸ κακὸν οὐδέποτ᾽ ἤλπισα, 
οὕ ’ὔ, - ΄ ", Λ 

ὕτω ταχέως τοῦτον πεπύσθαι τὴν πόλιν. 

Αὖθις σὺ περιχώρει λαβὼν τὴν χέρνιβα. 

ΤΕΡΒΕΎΥΣ: 

Εὐφημία στω. 

ΧΡΈΣΜΟΛΘΟΘΤΟΣ. 

"Μὴ κατάρξη τοῦ τράγου. 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΑΙΡΟΣ. 

Σὺ δ᾽ εἶ τίς ; 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΟΣ. 

Ὅστις ; Χρησμολόγος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμωζέ νυν. 95ῦ 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΤΓΤῸΟΣ. 

53 7 Ν εκ Ν ΄ ͵7 

Ώ δαιμόνιε, τὰ θεῖα μὴ φαύλως φέρε" 

'ῆς ἔστι Βάκιδος χρησμὸς ἄντικρυς λέγων 

Ες τὰς Νεφελοκοκκυγίας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Κάπειτα πῶς 
᾿' “,ἷσ» Ρ] » ’ὔ Ἀ Ν ΙΧ Ν , 

αὔτ᾽ οὐκ ἐχρησμολόγεις συ πρὶν ἐμὲ τὴν πόλιν 

Τήνδ᾽ οἰκίσαι; 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΟΣ. 

Τὸ θεῖον ἐνεπόδιζέ με. 960 

ο" ι 
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ΠΕΙΣΘΕΈΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν. 

ΧΡΗΣΜΟΔΛΔΌΤΌΟΣ. 

Ψ 39. Ἅ 7] ΄ 7, - 

ἄλλ᾽ ὅταν οἰκήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι 

Ἔν ταὐτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος, 

ἘΡΈΕΣ ΘΕ ΤΑ ΕΡΟΣ: 

Τί οὖν προσήκει δῆτ᾽ ἐμοὶ Κορινθίων ; 

Ἀ ΡΕΙΣΜΘΟΛΘΟΤΓΌΟΣ: 

᾿Ηινίξαθ᾽ ὁ Βάκις τοῦτο πρὸς τὸν ἀέρα. 96 

Πρῶτον Πανδώρᾳ θῦσαι λευκότριχα κριόν " 
«ὃ 7 3 “ 3 ,7ὔ 35Λ 7ὔ ὔ 

Ος δὲ κ ἐμῶν ἐπέων ἔλθῃ πρώτιστα προφήτης, 

Τῷ δόμεν ἱμάτιον καθαρὸν καὶ καινὰ πέδιλα, 

ΠΕΙΞΣΘΕΤΑΙΤΡΟΣ. 
Υ Ν Ν , 

Ενεστι καὶ τὰ πέδιλα ; 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓΌΣ. 

Λαβὲ τὸ βιβλίον. 

Και φιάλην δοῦναι, καὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπιπλῆσαι. 910 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
; 

Καὶ σπλάγχνα διδὸν ἔνεστι ; 

ΧΡΉΣΜΟΛΔΘΕΌΟΣ:-: 

Δαβὲ τὸ βιβλίον. 

Κἂν μὲν, θέσπιε κοῦρε, ποιῇς ταῦθ᾽ ὡς ἐπιτέλλω, 

Αἰετὸς ἐν νεφέλῃσι γενήσεαι " αἱ δέ κε μὴ δῷς, 

Οὐκ ἔσει οὐ τρυγὼν οὐδ᾽ αἰετός, οὐ δρυκολάπτης. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἈΝ ἄν δ »] ) - 

Καὶ ταῦτ ἐνεστ ἐνταῦθα; 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΟΣ. 

Λαβὲ τὸ βιβλίον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ο δὲ ἊΨ. εὖ ’ 2 " ““Φ - “ 
ὑδὲν ἂρ ὅμοιὸς ἐσθ᾽ ὁ χρησμὸς τουτῳί, 

Ὃν ἐγὼ παρὰ τἀπόλλωνος ἐξεγραψάμην " 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἄκλητος ἰὼν ἄνθρωπος ἀλαζὼν 

Δυπῇ θύοντας καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιθυμῇ, 
4 Ν " ὦ 5. . Ν ΄ 

ἡ τότε χρὴ τύπτειν αὑτὸν πλευρῶν τὸ μεταξύ, 

ΧΡΈΣΖΚΟΝΟΘΟΓΟΣ: 

Οὐδὲν λέγειν οἶμαί σε. 

ΠΈΕΈΙΪΣΘΕΤΆΤΡΟΣ. 

Δαβὲ τὸ βιβλίον. 

Καὶ φείδου μηδὲν μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσι, 

Μήτ᾽ ἣν Λάμπων ἢ μήτ᾽ ἢν ὁ μέγας Διοπείθης. 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΓῸΟΣ. 

Καὶ ταῦτ᾽ ἔνεστ᾽ ἐνταῦθα ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Λαβὲ τὸ βιβλίον. 

Οὐκ εἶ θύραξζ᾽ ἐς κόρακας ; 

ΧΡΗΣΜΌΣ ΘΤΌΟΣ. 

Οἴμοι δείλαιος. 

ΤΓΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
Μ 

Οὔκουν ἑτέρωσε χρησμολογήσεις ἐκτρέχων ; 

ΜΕΤΩΝ. 

ἍἭκω παρ᾽ ὑμᾶς 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“ } Ν ;ὔ; 

Ετερον αὖ τουτὶ κακὸν. 

6 
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08 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Τί δ᾽ αὖ σὺ δράσων » τίς δ᾽ ἰδέα βουλήματος ; 

Τίς ἡ ̓πίνοια, τίς ὁ κόθορνος, τῆς ὁδοῦ ; 

ΜΕΤΩΝ. 

Τεωμετρῆσαι βούλομαι τὸν ἀέρα 990 

Ὑμῖν, διελεῖν τε κατὰ γύας. 

ἘΡΕΕΣΘΕΞΕΆΑΡΡΟΣ 

Πρὸς τῶν θεῶν, 

Σὺ δ᾽ εἶ τίς ἀνδρῶν ; 

ΜΕΤΩΝ. 

“Ὅστις εἴμ᾽ ἐγώ ; Μέτων, 

Ὃν οἶδεν Ελλὰς χὠ Κολωνός. 

ΓΕ ῚΣ ΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

Εἰπέ μοι, 

Ταυτὶ δέ σοι τί ἔστι ; 

ΜΕΤΏΩΝ. 

Κανόνες ἀέρος. 

Αὐτίκα γὰρ ἀήρ ἐστι τὴν ἰδέαν ὅλος 995 

Κατὰ πνιγέα μάλιστα. ΤΠροσθεὶς οὖν ἐγὼ 

Τὸν κανὸν ἄνωθεν τουτονὶ τὸν καμπύλον, 

᾿Ενθεὶς διαβήτην ---- μανθάνεις ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐ μανθάνω. 

ΜΕΤΩΝ. 

᾿Ορθῷ μετρήσω κανόνι προστιθείς, ἵνα 

Ὃ κύκλος γένηταί σοι τετράγωνος, κἀν μέσῳ 1000 

᾿Αγορά, φέρουσαι δ᾽ ὦσιν εἰς αὐτὴν ὁδοὶ 
»] Ν Ν εις Ν 7ὔ “ 93 3 ᾽ 

Ορθαι προς αὐτο τὸ μέσον, ὠὡσπερ ὃ ἀστέρος, 
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Αὐτοῦ κυκλοτεροῦς ὄντος, ὁρ θαὶ πανταχῆ 

᾿Ακτῖνες ἀπολάμπωσιν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἄνθρωπος Θαλῆς. 

Μέτων, 

ΜΕΤΩΝ. 

Τί ἔστιν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἶσθ᾽ ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ἐγώ; 1006 

Καμοὶ πιθόμενος ὑπαποκίνει τῆς ὁδοῦ. 

ΜΕΊΩΝ. 

Τί δ᾽ ἐστὶ δεινόν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἽὭσπερ ἐν Μακεδαίμονι 

Ἐενηλατοῦνται καὶ κεκίνηνταί τινες 

Πληγαὶ συχναὶ κατ᾽ ἄστυ. 

ΜΈΤΩΝ. 

Μῶν στασιάζξετε ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Μὰ τὸν 4 οὐ δῆτ᾽. 

ΜΕΈΤΩΝ. 

᾿Αλλὰ πῶς ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“Ὁμοθυμαδὸν 1010 

Σποδεῖν ἅπαντας τοὺς ἀλαζόνας δοκεῖ. 

ΜΕΤΩΝ. 

Ὑπάγοιμί τἄρ᾽ ἄν. 



0 ἈΡῚΞ ΤΟ ΦΑΝΟΥΣ 

ΤΡΕΤΞ ΘΕ ΑΤΡΌΣ. 

Νὴ Δί᾽, ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἀρ᾽ εἰ 

Φθαίης ἄν ἐπίκεινται γὰρ ἐγγὺς αὑταιί, 

ΜΕΤΩΝ. 
7 

Οἴμοι κακοδαίμων. 
΄ 

ΓΟ ΘΕ ὙΤΦΌΟΝΣΣ. 

Οὐκ ἔλεγον ἐγὼ πάλαι; 
Ψ 5 ͵7ὔ] Ν 3 Ν 9 »»Ἥ»Ἤ 

Οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιὼν ἀχλαχῆ ; 1015 

ἘΞ ΣΚΘΊΙΡΟΣ.: 

Ποῦ πρόξενοι ; 

ἩΓΕ Σ ΘΕ Τ  ΑΥΤΡΟΣΡ.: 

Τίς ὁ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί ; 

ἘΓΓ ΣΕ ΘΉΓΟΣ: 

᾿Επίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν ] ρο τς μῷ λαχ 

Ἔς τὰς Ν εφελοκοκκυγίας. 

ἹΓΕΙΣΘΕΤΑΤΡΟΣ.: 

Ἐπίσκοπος ; 

Ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο ; 

ἘΠΙΣΈΕΘΙΓΟΣ: 
τς Ψ; 

Φαῦλον βιβλιον 

Τεέλέου. 

ἘΓΕΣ ΘΟΕ ΓΑ ΤΡΌΟΝΣ 

Τί; βούλει δῆτα τὸν μισθὸν λχαβὼψν ὉΟοῳΟὨ5ἹῴὕΘῸ 

Μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀπιέναι ; 

ἘΙΓΙΣΕ ΘΈΡΟΣ, 

Νὴ τοὺς θεούς. 
9 ᾽, δ᾽ τρις σῷ νῷ " ͵ 
Ἐκκλησιάσαι δ᾽ οὖν ἐδεόμην οἴκοι μένων. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 1 

τα Ἢ Ν «ὃ ἐπ 4. Ν᾿ “- 7 Φ ς ’, 

στιν γὰρ ἃ δι᾿ ἐμοῦ πέπρακται Φαρνακῃ. 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

άπιθι λαβών : ἔστιν δ᾽ ὁ μισθὸς οὑτοσί. 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

Τουτὶ τί ἣν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Εκκλησία περὶ Φαρνάκου. 1025 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

᾿ 7 δ ; ΔΥ̓ΜΕ, 
Μαρτύρομαι τυπτόμενος ὼν ἐπίσκοπος. 

ἘΡΒΕΧΩΣ ΟἸΣ ΤΕ ΑΤΡΌΣ.: 

Οὐκ ἀποσοβήσεις ; Οὐκ ἀποίσεις τὼ κάδω 

Οὐ δεινά; Καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾿πισκόπους 

Ες τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεθύσθαι τοῖς θεοῖς. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΗΣ. 

᾿Εὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν ᾿Αθηναῖον 1030 

ἀδικῇ 

ΠΈΕΈΙΣΘΕΤΑΊΡΟΣ. 

Τουτὶ τί ἔστιν αὖ κακὸν τὸ βιβλίον ; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΏΩΛΗΣ. 

Ψηφισματοπώλὴς εἰμί, καὶ νόμους νέους 

Ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὸ τί, 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΉΣ. 

“Χρῆσθαι Νεφελοκοκκυγιᾶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι 1085 
Ν ον 

καὶ σταθμοῖσι καὶ ψηφίσμασι, καθάπερ ᾽Ολο- 

φύξιοι. 



Υ 1}. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΠΕΣΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ν ΩΣ ε ΄ ,ὔ ΄ὔ 
Σὺ δέ γ᾽ οἷσπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΗΣ. 

οὗ 7 ’7, 
ὕτος, τί πάσχεις ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκ ἀποίσεις τοὺς νόμους ; 

Πικροὺς ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους. 1040 

ἘΠΙΣΚΟΠΟΣ. 

Καλοῦμαι Πεισθέταιρον ὕβρεως ἐς τὸν μουνυ- 

χιῶνα μῆνα. 

ΠΗΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἴάληθες, οὗτος ; [Ετι γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθα σύ; 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΌΛΗΣ. 

᾿Εὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας, καὶ μὴ 

δέχηται κατὰ τὴν στήλην, 1045 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι; 

ἘΠΊΣΚΟΠΟΣ. 

᾿Απολῶ σε, καὶ γράφω σε μυρίας δραχμάς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Εγὼ δὲ σοῦ γε τὼ κάδω διασκεδῶ. 

ἘΠΙΣΚΟΠΙΠΟΣ. 

Μ ἔμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσπέρας - 

ἹΓΕΙΣ ΘΕΤΆΙΡΟΣ. 

Αἰβοῖ" χαβέτω τις αὐτόν. Οὗτος, οὐ μενεῖς ; 1050 

ΤΕ ΡΕΥ Σ. 

3 7 [2 - . [4 3.9 Ἃς 

ἀπίιωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ ἐντευθενὲ 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 76: 

ἂἌ » κ χω Ν ’ 

Θύσοντες εὐσὼω τοις θεοῖσι τον Ν δ Δ 

ΧΟΡΟΣ. 

. Στροφή. 
Ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 

Καὶ παντάρχᾳ θνητοὶ πάντες 

Θύσουσ᾽ εὐκταίαις εὐχαῖς. 105 

Πᾶσαν μὲν γὰρ γᾶν ὀπτεύω, 

Σώζω δ᾽ εὐθαλεῖς καρπούς, 

Κτείνων παμφύλων γένναν 

Θηρῶν, δὲ πάντ᾽ ἐν γαίᾳ 

Ἔκ κάλυκος αὐξανόμενα γένυσιν πολυφαάγοις, 1060 

Δένδρεσί τ᾽ ἐφεζόμενα καρπὸν ἀποβόσκεται " 

Κτείνω δ᾽ δὲ κήπους εὐώδεις 

Φθείρουσιν λύμαις ἐχθίσταις " 

Ἕρπετά τε καὶ δάκετα πάνθ᾽ ὅσαπερ 

Ἔστιν ὑπ᾽ ἐμᾶς πτέρυγος ἐν φοναῖς ὄλλυται. 106 

Τῆδε μέντοι θἠμέρᾳ μάλιστ᾽ ἐπαναγορεύεται, 

Ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν τὸν Μηήλιον, 

Δαμβάνειν τάλαντον, ἤν τε τῶν τυράννων τίς τινα 

Τῶν τεθνηκότων ἀποκτείνῃ, τάλαντον λαμβάνειν. 

Βουλόμεσθ᾽ οὖν νῦν ἀνειπεῖν ταῦτα χἠμεῖς ἐνθώδε" 1070 

ἪΝν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Φιλοκράτη τὸν Στρούθιον, 

Λήψεται τάλαντον" ἢν δὲ ζῶντά γ᾽ ἀγάγῃ, τέτταρα, 

Ὅτι συνείρων τοὺς σπίνους πωλεῖ καθ᾽ ἑπτὰ τοὐβολοῦ, 

Εἶτα φυσῶν τὰς κίχλας δείκνυσι καὶ λυμαίνεται, 

Τοῖς τε κοψίχοισιν εἰς τὰς ῥῖνας ἐγχεῖ τὰ πτερά, 1076 

Τὰς περιστεράς θ᾽ ὁμοίως ξυλλαβὼν εἴρξας ἔχει, 

Υ ] 



4 ΑΡΙΞΤΘΟΦΆΜΟΘΥΣ 

Κἀπαναγκάζει παλεύειν δεδεμένας ἐν δικτύῳ. 

Ταῦτα βουλόμεσθ᾽ ἀνειπεῖν " κεἴ τις ὄρνιθας τρέφει 

Εἱργμένους ὑμῶν ἐν αὐλῇ, φράζομεν μεθιέναι. 

ἪΝν δὲ μὴ πείθησθε, συλληφθέντες ὑπὸ τῶν ὀρνέων 1080 

Αὖθις ὑμεῖς αὖ παρ᾽ ἡμῖν δεδεμένοι παλεύσετε. 

᾿Αντιστροφή. 

Εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν 

Οἰωνῶν, δὲ χειμῶνος μὲν 

Χλαίνας οὐκ ἀμπισχοῦνται " 

Οὐδ᾽ αὖ θερμὴ πνίγους ἡμᾶς 1085 

᾿Ακτὶς τηλαυγὴς θάλπει " 

᾿Αλλ᾽ ἀνθηρῶν λειμώνων 

Φύλλων ἐν κόλποις ναίω, 

Ἡνίκ' ἂν ὁ θεσπέσιος ὀξὺ μέλος ἀχέτας 

Θάλπεσι μεσημβρινοῖς ἡλιομανὴς βοᾷ. 1090 

Χειμάξω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις, 

Νύμφαις οὐρείαις ξυμπαίζων - 

Ἢρινώ τε βοσκόμεθα παρθένια 

Δευκότροφα μύρτα, Χαρίτων τε κηπεύματαγ" 

Τοῖς κριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεσθα τῆς νίκης πέρι, 10θῦ 

ἽΟσ᾽ ἀγάθ᾽, ἣν κρίνωσιν ἡμᾶς, πᾶσιν αὐτοῖς δώσομεν, 

“Ὥστε κρείττω δῶρα πολλῷ τῶν ᾿Αλεξάνδρου λαβεῖν. 

Πρῶτα μὲν γὰρ οὗ μάλιστα πᾶς κριτὴς ἐφίεται, 

ΤΓλαῦκες ὑμᾶς οὔποτ᾽ ἐπιλείψουσι Δαυριωτικαί:: 

᾿Αλλ᾽ ἐνοικήσουσιν ἔνδον, ἔν τε τοῖς βαλαντίοις 1100 

᾿Εννεοττεύσουσι κἀκλέψουσι μικρὰ κέρματα. 
3 Ν ͵͵ ΄ ᾿] ε - » ᾽ὔ 

Εἶτα πρὸς τούτοισιν ὥσπερ ἐν ἱεροίς οἰκήσετε. 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 5 

Ν Ν δ' τ πὶ ῬΡ σα Ν 2 7 
Τὰς γὰρ ὑμῶν οἰκίας ἐρέψομεν προς ἀετὸν" 

Κἂν λαχόντες ἀρχίδιον εἶθ᾽ ἁρπάσαι βούλησθέ τι, 

᾿Οξὺν ἱερακίσκον ἐς τὰς χεῖρας ὑμῖν δώσομεν. 1105 

ἪΝν δέ που δειπνῆτε, πρηγορῶνας ὑμῖν πέμψομεν. 

ἪΝν δὲ μὴ κρίνητε, χαλκεύεσθε μηνίσκους φορεῖν 
“Ὥσπε ᾽ ὃ 7ὔ : « δ. δαὶ “ ΟΝ Ν ὅν 2. ᾿Ὺ 

ρ ἀνδριάντες " ὡς ὑμῶν ὃς ἂν μὴ μῆν ἐχῇ, 

“Ὅταν ἔχητε χλανίδα λευκήν, τότε μάλισθ᾽ οὕτω δίκην 

Δώσεθ᾽ ἡμῖν, πᾶσι τοῖς ὄρνισι κατατιλώμενοι. 1110 

ΠΕΙΣΘΕΈΑΙΡΟΣ. 

Τὰ μὲν ἱέρ᾽ ἡμῖν ἐστιν, ὦρνιθες, καλά " 

᾿Αλλ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν ἄγγελος 
Οὐδεὶ ΄]ὔ ,ὔ θ Ρ] ω Ἷ 

υδεὶς ὅτου πευσόμεθα τακεῖ πράγματα. 

᾿Αλλ᾽ οὑτοσὶ τρέχει τις ᾿Αλφειὸν πνέων. 

ἈΤΕΒΑΟΝ Α. 

Ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ ᾽στι, ποῦ ποῦ ποῦ 'στι, 

ποῦ 111 
-“ 3 

Ποῦ Πεισθέταιρός ἐστιν ἅρχων ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὑτοσί. 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. 

᾿Εξῳκοδόμηταί σοι τὸ τεῖχος. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Εὖ λέγεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. 

Κάλλιστον ἔργον καὶ μεγαλοπρεπέστατον Ν 

“Ὥστ᾽ ἂν ἐπάνω μὲν Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς 

Καὶ Θεογένης ἐναντίω δύ᾽ ἅρματε, 1190 



! 
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6 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

Ἵππων ὑπόντων μέγεθος ὅσον ὁ δούριος, 

Ὑπὸ τοῦ πλάτους ἂν παρελασαίτην. 

ΕΣ ΘΈΕΣΕΆΑΙΓΡΌΟΣ: 

Ἡράκλεις. 

ἈΤΕΕΓΑῸΣ᾽ Ἀ; 

Τὸ δὲ μῆκος ἐστι, καὶ γὰρ ἐμέτρησ᾽ αὔτ᾽ ἐγώ, 

“ΕἙκατοντορογυιον. 

ΠΕΙΣΘΕΈΑΙΡΟΣ. 

ἾΩ Πόσειδον, τοῦ μάκρους. 

Τίνες ὠκοδόμησαν αὐτὸ τηλικουτονί ; 1190 

ἈΤΓΕΔΛΔΟΣ Ἀ. 

Ὄρνιθες, οὐδεὶς ἄλλος, οὐκ Αἰγύπτιος 

Πλινθοφόρος, οὐ λιθουργός, οὐ τέκτων παρῆν, 

᾿Αλλ᾽ αὐτόχειρες, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 

Ἔκ μέν γε Λιβύης ἧκον ὡς τρισμύριαι 

ἃ ἔρανοι, θεμελίους καταπεπωκυΐῖαι λίθους. 1100 

Τούτους δ᾽ ἐτύκιζον αἱ κρέκες τοῖς ῥύγχεσιν. 

Ἕτεροι δ᾽ ἐπλινθοποίουν πελαργοὶ μύριοι " 

Ὕδωρ δ᾽ ἐφόρουν κάτωθεν ἐς τὸν ἀέρα 

Οἱ χαραδριοὶ καὶ τἄλλα ποτάμι ὄρνεα. 

ΠΕΪΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Επηλοφόρουν δ᾽ αὐτοῖσι τίνες ; 

ἈΕΕΛΟΣΙ, 11: 

᾿Ερωδιοὶ 1135 

Δεκάναισι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὸν δὲ πηλὸν ἐνεβάλλοντο πῶς ; 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. 

΄“ ,ὔ »] ᾽ ΄ Ν ,7ὔ 

Τοῦτ᾽, ὦγαθ᾽, ἐξεύρητο καὶ σοφωτατα" 
ς “- ς ΄ . ΄“ Μ 

Οἱ χῆνες ὑποτύπτοντες ὥσπερ ταῖς ἅμαις 
,ὔ ᾽ 7 δι γῆς - - 

ἜΕς τὰς λεκάνας ἐνέβαλλον αὑτὸν τοῖν ποδοῖν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. 

“- ,ὔ Δ 2 δ 2 , 
Τί δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο ; 

ἈΤΤΙΑΟΙΣ, Δ: 

Ν 7 . κ 7ὔ ΄ 

Καὶ νὴ ΔΙ᾽ αἱ νῆτταί γε περιεζωσμέναι 
3 7 Μ Χ Ν 7 

Ἐπλινθοφόρουν " ἄνω δὲ τὸν ὑπαγωγέα 
3 ,ὔ 3 Αἱ ,ὔ . 7 

Ἑπέτοντ᾽ ἔχουσαι κατόπιν, ὥσπερ παιδία, 
Ν.Ἤ Ν ᾽ κ΄ ,ὔ « , 

Τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν αἱ χελιδόνες. 

ἡ ΤΕΒΙΥΣΘΕΤΆΑΙΡΟΣ: 

Ψ - Ν ΕῪ Μ - 

Τι δῆτα μισθωτοὺς ἂν ετι μισθοῖτο τις ; 
πο ν Ν 7 , ᾿, . »" ,ὔ ͵ 

Φερ᾽ ἰδω, τί δαί; Τὰ ξύλινα τοῦ τείχους τίνες 
2 7 ᾽ 

Απειργασαντ᾽ ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. 

Υ 5 , 

Ορνιθες ἦσαν τέκτονες 
“ ἃ κ .“͵᾽ 

Σοφώτατοι πελεκᾶντες, οὶ τοῖς ῥύγχεσιν 
᾽ ͵7ὔ Ν ᾿. ἣ ᾽7ὔὕ 

Απεπέλέκησαν τὰς πύλας ἣν δ᾽ ὁ κτύπος 
τς ἃ ’ 7 2 

«Αὐυτῶν πελεκώντων ὥσπερ ἐν ναυπηγίῳ. 
Ν -“ 7 ᾽ ᾽ -" ΄΄ ,΄ 

Καὶ νῦν ἅπαντ εκεῖνα πεπύλωται πύλαις, 
- “ Ν ,ὔ ͵ὔὕ 

Καὶ βεβαλαάνωται καὶ φυλάττεται κύκλῳ, 
Ρ] ,ὔὕ - - 

Ἐφοδεύεται, κωδωνοφορεῖται, πανταχῆ 
ἣν ᾽ὔ Ν ,ὔ 

Φυλακαὶ καθεστήκασι καὶ φρυκτωρίαι 
3 “΄ ἕ 3 ᾽ ἈΝ Ἀ » ’ 

Ἐν τοῖσι πύργοις. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἀποτρέχων 
3 , Ἁ Φ η., Μ Μ -“ 

Απονίψομαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη τάλλα δρᾶ. 
γ᾿ " 

7ν-- 

1140 

1150 

1155 



“8 ἉΡΙΞΥΘΟΦΑΝΟΥΣΞ 

ἘΞ ΟΡΘΙΣ: 

Οὗτος, τί ποιεῖς ; ἾΑρα θαυμάζεις ὅτι 
« ἣν - 3 7 Ζ 

Οὕτω τὸ τεῖχος ἐκτετείχισται ταχῦ ; 

ΤΕΣ ΘΕ ΓΑ ΕΡΌΟΣ.-: 

Νὴ τοὺς θεοὺς ἔγωγε" καὶ γὰρ ἄξιον". 

Ἴσα γὰρ ἀληθῶς φαίνεταί μοι ψεύδεσιν. 1160 

᾿Αλλ᾽ ὅδε φύλαξ γὰρ τῶν ἐκεῖθεν ἄγγελος 

᾿Εσθεῖ πρὸς ἡμᾶς δεῦρο, πυῤῥίχην βλέπων. 

ἌΓ ΠΕ ΟΣ, Ἐ: 

3 3,9 Φο' Ν  Υ δι ρα 

Ιου ἰού, ιου ἰού, ἰου ιού. 

ἘΡΕΓΗΣ ΘΕ ΤΑ ΤΡΌΣ. 

Τί τὸ πρᾶγμα τουτί; 

ἌΓΙΔΟΣ ΒΕ. 

Δεινότατα πεπόνθαμεν. 

Τῶν γὰρ θεῶν τις ἄρτι τῶν παρὰ τοῦ Διὸς 1166 
Ν - ΩΣ 3 7 9 3 Ἂς 3. 

ΖΔια τῶν πυλῶν εἰσέπτατ᾽ εἰς τὸν ἀέρα, 

Δαθὼν κολοιοὺς φύλακας ἡμεροσκόπους. 

ΤΡ ΕΣ ΘΕ Τ ΙΤΡΌΟΣ.: 

Φ Ν “ Ν ΄ ΕῚ ΄ 
2) δεινὸν ἔργον καὶ σχέτλιον εἰργασμένος. 

Τίς τῶν θεῶν ; 

ἈΠ ΟΣ Ἔ:-: 

Οὐκ ἴσμεν " ὅτι δ᾽ εἶχε πτερά, 

Τοῦτ᾽ ἴσμεν. 

ΤΓΕΙΣ ΘΕ ΨΑΤΡΌΣ.: 

Οὔκουν δῆτα περιπόλους ἐχρῆν 1170 
΄ ᾽ - ΑΌῸΣ »] ᾿ 

Πέμψραι κατ᾽ αὑτὸν εὐθύς ; 



ΟΡΝΙΘῈΣ. γ9 

ΑΤΤΈΛΔΛΟΣ Β. 

᾿Αλλ᾽ ἐπέμψαμεν 

Τρισμυρίους ἱέρακας ἱπποτοξότας, 

Χωρεῖ δὲ πᾶς τις ὄνυχας ἠγκυλωμένος, 

Κερχνῇς, τριόρχης, γύψ, κύμινδις, ἀετός " 

“Ρύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ ῥοιζήμασιν 1170 

Αἰθὴρ δονεῖται τοῦ θεοῦ ζητουμένου " 

Κἄστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωθεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦθά που 

Ἤδη ᾿στίν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκοῦν σφενδόνας δεῖ λαμβάνειν 

Καὶ τόξα " χώρει δεῦρο πᾶς ὑπηρέτης " 

Τόξευε, παῖε, σφενδόνην τίς μοι δότω. 1180 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

Πόλεμος αἴρεται, πόλεμος οὐ φατὸς 

Πρὸς ἐμὲ καὶ θεούς. ᾿Αλλὰ φύλαττε πᾶς 

᾿Δέρα περινέφελον, ὃν ἜΡρεβος ἐτέκετο, 
᾽ὔ 7ὔ - ΄7 κ 

Μὴ σε λάθῃ θεῶν τις ταύτῃ περῶν 

ἴΑλθρει δὲ πᾶς κύκλῳ σκοπῶν ἢ ἧ, 1185 

'ῆς ἐγγὺς ἤδη δαίμονος πεδαρσίου 

ΖΔίνης πτερωτὸς φθόγγος ἐξακούεται. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Αὕτη σὺ ποῖ ποῖ ποῖ πέτει; Μέν᾽ ἥσυχος, 
δὴ 9 Ρ] 7 ᾽ “ “Δ᾽ ᾽ ͵ὔ - ’ 

Ἐχ ἀτρέμας " αὐτοῦ στῆθ᾽ " ἐπίσχες τοῦ δρόμου. 

Τίς εἶ; Ποδαπή; Δέγειν ἐχρῆν ὁπόθεν ποτ᾽ εἶ, 1190 



80 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἘΡΤῚΤΞ. 

Παρὰ τῶν θεῶν ἔγωγε τῶν ᾿Ολυμπίων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

-“ 

Ὄνομα δέ σοι τί ἐστι, πλοῖον, ἢ κυνῆ ; 

ἘΡῈΣ. 

᾽7 ω 
ρίς ταχεῖα. 

ΤΕΣ ΘΕΞΤΑΙΡΌΣ.: 

Πάραλος, ἢ Σαλαμινία ; 

ΤΡῚΣ. 

Τί δὲ τοῦτο ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ταυτηνί τις οὐ ξυλλήψεται 
3 ’ ,7ὔ 

Αναπτάμενος τρίορχος ; 

ἩΡῸῪΣ. 

Ἐμὲ συλλήψεται ; 
7 3 τὴῷ Ν Ν Ν 7 

Τι ποτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακὸν ; 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

Οἰμώξει μακρά. 

ἘΡΕΣΣ 

Υ ᾽ὔ Ν «- 
Ατοπὸν γε τουτὶ πρᾶγμα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Κατὰ ποίας πύλας 

Εἰσῆλθες εἰς τὸ τεῖχος, ὦ μιαρωτάτη ; Ν 

ἘΨΡΉΈΣ: 

Οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε κατὰ ποίας πύλας. - 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΑΙΡΟΌΣ. 
“ ΡΞ : " ΄ 
Ηκουσας αὑτῆς οἷον εἰρωνεύεται ; 

1195 

1200 
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Πρὸς τοὺς κολοιάρχους προσῆλθες ; Οὐ λέγεις ; 

Σφραγῖδ᾽ ἔχεις παρὰ τῶν πελαργῶν ; 

ἘΡΈΞ. 

Τί τὸ κακόν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκ ἔλαβες ; 

: ἢ ἃ Ὁ.» 

“Ὑγιαίνεις μέν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐδὲ σύμβολον 

᾿Επέβαλεν ὀρνίθαρχος οὐδείς σοι παρών ; 

ΓΡΈΣΙ 

Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔμοιγ᾽ ἐπέβαλεν οὐδείς, ὦ μέλε. 1905 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Κάἄπειτα δῆθ᾽ οὕτω σιωπῇ διαπέτει 

Διὰ τῆς πόλεως τῆς ἀλλοτρίας καὶ τοῦ χάους ; 

ἘΡΕΝ. 

Ποίᾳ γὰρ ἄλλῃ χρὴ πέτεσθαι τοὺς θεούς ; 

ΠΕΙΣΘΕΈΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκ οἶδα μὰ Δί᾽ ἔγωγε τῇδε μὲν γὰρ οὔ. 

᾿Αδικεῖ δὲ καὶ νῦν. ἾΑρά γ᾽ οἶσθα τοῦθ᾽, ὅτι 1910 

Δικαιότατ᾽ ἂν ληφθεῖσα πασῶν ᾿Ιρίδων 

᾿Απέθανες, εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες ; 

ΤΡΙ. 

᾿Αλλ᾽ ἀθάνατός εἰμ᾽. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως ἂν ἀπέθανες. 

Κ 
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Δεινότατα γάρ τοι πεισόμεσθ᾽, ἐμοὶ δοκεῖ, 

Εἰ τῶν μὲν ἄλλων ἄρχομεν, ὑμεῖς δ᾽ οἱ θεοὶ 1910 

᾿Ακολαστανεῖτε, κοὐδέπω γνώσεσθ᾽ ὅτι 

᾿Ακροατέον ὑμῖν ἐν μέρει τῶν κρειττόνων. 

Φράσον δέ τοί μοι, τὼ πτέρυγε ποῖ ναυστολεῖς ; 

ΤΡῚΣ. 

Ἐγώ; Πρὸς ἀνθρώπους πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸς 

Φράσουσα θύειν τοῖς ᾿Ολυμπίοις θεοῖς 1290 

᾿Μηλοσφαγεῖν τε βουθύτοις ἐπ᾿ ἐσχάραις 

Κνισᾶν τ᾽ ἀγυιάς. 

ΕΙΣ ΘΈΕΈΒΑΤΡΟΣ: 

. Τί σὺ λέγεις ; ποίοις θεοῖς ; 

ΤΡῚΣ: 

Ποίοισιν; Ἡμῖν, τοῖς ἐν οὐρανῷ θεοῖς. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Θεοὶ γὰρ ὑμεῖς ; 

ἜΡΎΣ 

Τίς γάρ ἐστ᾽ ἄλλος θεός ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΆΙΡΟΣ. 

Ὄρνιθες ἀνθρώποισι νῦν εἰσιν θεοί, 1995 

Οἷς θυτέον αὐτούς, ἀλλὰ μὰ Δί᾽ οὐ τῷ Διί. 

ἘΦΕΣΣ: 

ἾΩ μῶρε μῶρε, μὴ θεῶν κίνει φρένας 

Δεινάς, ὅπως μή σου γένος πανώλεθρον 

Διὸς μακέλλῃπᾶν ἀναστρέψη Δίκη, 

Διγνὺς δὲ σῶμα καὶ δόμων περιπτυχὰς 1230 

Καταιθαλώσῃ σου Δικυμνίαις βολαῖς. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

"Ἄκουσον αὕτη" παῦε τῶν παφλασμάτων" 

Ἔχ᾽ ἀτρέμα. Φέρ᾽ ἴδω, πότερα Δυδὸν ἢ Φρύγα 

Ταυτὶ λέγουσα μορμολύττεσθαι δοκεῖς ; 

ἾΑρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι Ζεὺς εἴ με λυπήσει πέρα, 1955 

Μέλαθρα μὲν αὐτοῦ καὶ δόμους ᾿Αμφίονος 

Καταιθαλώσω πυρφόροισιν ἀετοῖς, 

᾿ Πέμψω δὲ πορφυρίωνας ἐς τὸν οὐρανὸν 

Ἴθρνις ἐπ᾽ αὐτόν, παρδαλᾶς ἐνημμένους, 

Πλεῖν ἑξακοσίους τὸν ἀριθμόν; Καὶ δή ποτε 1940 

Εἷς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα. 

Σὺ δ᾽ εἴ με λυπήσεις τι, τῆς διακόνου 

Πρώτης ἀνατείνας τὼ σκέλη διαμηριῶ 

Τὴν Ἶριν αὐτήν, ὥστε θαυμάζειν ὅπως 

Οὕτω γέρων ὧν στύομαι τριέμβολον. 1945 

ἘΡΤΞ. 

Διαῤῥαγείης, ὦ μέλ᾽, αὐτοῖς ῥήμασιν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐκ ἀποσοβήσεις ; Οὐ ταχέως; ἙΕὐρὰξ πατάξ. 

ΓΡΈΣ, 

Φ ᾽ὔ ͵΄ὔ΄ - ΄ Φ ,Ἀ, ͵ 

Η μὴν σε παύσει τῆς ὕβρεως οὑμὸς πατήρ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμοι τάλας. Οὔκουν ἑτέρωσε πετομένη 

Καταιθαλώσεις τῶν νεωτέρων τινώ; 1950 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφή. 
9 “ κ Ν 
«Αποκεκλῇκαμεν διογενεῖς θεοὺς 
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“-“ , 

Μηκετι τὴν ἐμὴν διαπερᾶν πόλιν, 

Μηδέ τιν᾽ ἱερόθυτον ἀνὰ δάπεδον ἔτι 

Τῆδε βροτὸν θεοῖσι πέμπειν καπνόν. 

ΤΕ ΣΙΘΕῬΡΑΆΥΡΘΟ 

Ν ἰμω Ἁ - 

Δεινὸν γε τὸν κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς 1900 
3 ͵7] 8 7 7] Λ 

Οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 

ΚΈΓΡΥΈἝΞ:- 

τς 7 3 3 ’ 

Ώ Πεισθέταιρ᾽, ὦ μακάρι, ὦ σοφώτατε, 
“Φ ἊΣ , 3 
Ὦ κλεινότατ᾽, ὦ σοφώτατ᾽, ὦ γλαφυρώτατε, 

5 ; Φ Λ 

2) τρισμακάρι, ὦ κατακέλευσον. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἣν ᾽ὔ 

Τί σὺ λέγεις ; 

ΚΞ ΗΡΎΥΎΞΙ: 

Στεφάνῳ σε χρυσῷ τῷδε σοφίας οὕνεκα 1260 
- ᾿ς “ « ’, ’ 

Στεφανοῦσι καὶ τιμῶσιν οἱ πάντες λεῷ. 

ΤΙΣ ΘΕ ἈΕΓΡΌΣ.: 

͵, χὰ ὦ ε Ἢ τ ἂν 
Ζέχομαι. Τὶ δ᾽ οὕτως οἱ λεῷ τιμῶσι με; 

ΚΕΓΡΥ 

3 ’ὔ 5 δ »] , λ 

(2) κλεινοτατην αἰθέριον οἰκίσας πολιν, 
3 3) 3 ’ 

Οὐκ οἶσθ᾽ ὅσην τιμὴν παρ᾽ ἀνθρώποις φέρει, 

“Ὅσους τ᾽ ἐραστὰς τῆσδε τῆς χώρας ἔχεις. 1905 
Ν Ων Ν Ψ Ὁ ἐν Ν , 

Πρὶν μὲν γὰρ οἰκίσαι σε τήνδε τὴν πόλιν, 
" ’ «“ ΜΝ , 

ἘΕλακωνομάνουν ἅπαντες ἄνθρωποι τότε, 
3 , ᾽ , γε 7 ᾽ ’ 
Εκόμων, ἐπείνων, ἐῤῥύπων, ἐσωκράτων, 

Σκυτάλι᾽ ἐφόρουν - νυνὶ δ᾽ ὑποστρέψαντες αὖ 

᾿Ορνιθομανοῦσι, πάντα δ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 1970 
-“ 4 ΕΣ 3 »: 

Ποιοῦσιν ἅπερ ὀρνιθες ἐκμιμούμενοι, 
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- ῳ Ν 52 Χ ΄, 5 ὅς δῷ, - - φ΄' 
Πρῶτον μεν εὐθὺυς παντες ἐξ εὐνῆς ἅμα 
3 , 5. {ὦ “ ς “- π΄ κ, , 
Ἐπεέτονθ᾽ ἕωθεν ὥσπερ ἡμεῖς ἐπὶ νομὸν " 

Καπειτ᾽ ἂν ἅμα κατῆραν ἐς τὰ βιβλία" 

Εἶτ᾽ ἀπενέμοντ᾽ ἐνταῦθα τὰ ψηφίσματα. 

᾿Ωρνιθομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ 

Πολλοῖσιν ὀρνίθων ὀνόματ᾽ ἦν κείμενα. 

Πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάζετο 

Χωλός, Μενίππῳ δ᾽ ἣν χελιδὼν τοὔνομα, 
3 

Οπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων κόραξ, 

Κορυδὸς Φιλοκλέει, χηναλώπηξ Θεογένει,» 
5 : Ε 
1βις Δυκούργῳ, Χαιρεφῶντι νυκτερίς, 

Συρακοσίῳ δὲ κίττα: Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ 
ΕἾ 3 ε Ν Ν Φ Μ 
Ορτυξ ἐκαλεῖτο " καὶ γὰρ κεν ὀρτυγι 

Ὑπὸ στυφοκόπου τὴν κεφαλὴν πεπληγμένῳ. 
Ψ 
Ηδὸον δ᾽ ὑπὸ φιλορνιθίας πάντες μέλη, 

“ Ν 3 3 7, 

Ὅπου χελιδὼν ἢν τις ἐμπεποιημένη 
ἤχῳ 
Ἡ πηνέλοψ' ἢ χήν τις ἢ περιστερὰ 

ἍἋ ,ὔ »" Ν Ν - 

Ἡ πτέρυγες, ἢ πτεροῦ τι καὶ σμικρὸν προσῆν. 

Τοιαῦτα μὲν τἀκεῖθεν. “Ἔν δέ σοι λέγω " 
ἐ » “ »“" 

“Ἡξουσ᾽ ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι 

Πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων " 
“ ᾿ ω 2 ͵ κ ΄ 
Ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποθέν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 
᾿ "2 κ δ πὰ ΤΠ Ἰο  ὰν ε ͵ 

Οὐκ ἄρα μὰ Δί᾿ ἡμῖν ἔτ᾽ ἔργον ἑστάναι. 
Ε] ΒΡ ΄ ἈΝ Ν ὟΝ Ν 5,39 οἢ 

Αλλ ὡς τάχιστα σὺ μὲν ἰὼν τὰς ἀῤῥίχους 
᾿᾿ Χ ,ὔ «“ ᾽ , - 

Καὶ τοὺς κοφίνους ἅπαντας ἐμπίπλη πτερῶν" 
- Χ ’ 

ΜΜανῆς δὲ φερέτω μοι θύραζε τὰ πτερι(" 

8 

1270 

1280 

1285 

1990 

1290 
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᾿Εγὼ δ᾽ ἐκείνων τοὺς προσιόντας δέξομαι. 

ἈΠ ΘΡΟΣ: 

Στροφή. 
ἃ 5 ἃ ’, Ν Ἵ 

Ταχὺ δ᾽ ἂν πολυανορὰ τὰν πόλιν 

Καλοῖ τις ἀνθρώπων. 

ΤΡ Σ ΘΕ ΓΕ ΨΡΙΘΙΣ: 

Τύχη μόνον προσείη. 

ΧΟΡΌΣ. 

Κατέχουσι δ᾽ ἔρωτες ἐμᾶς πόλεως. 

ΠΈΣ ΘΕΤΑΎΥΓΡΌΟΣ.: 

Θᾶττον φέρειν κελεύω. 

ΧΟΡΟΣ: 

τ ἧς 3 ΒΕ » 

ἰ γὰρ οὐκ ἔνι ταύτῃ 

Καλὸν ἀνδρὶ μετοικεῖν ; 

Σοφία, Πόθος, ἀμβρόσιαι Χάριτες, 

Τό τε τῆς ἀγανόφρονος ᾿Ησυχίας 

Εὐάμερον πρόσωπον. 

ΕΣ ΘΕΈ ΕΡΘῈΕΣ 

“ς βλακικῶς διακονεῖς " 

Οὐ θᾶττον ἐγκονήσεις ; 

ΟΥΌΣ: 

᾿Αντιστροφή. 

Φερέτω κάλαθον ταχύ τις πτερῶν, 

Σὺ δ᾽ αὖθις ἐξόρμα, 

Τύπτων γε τοῦτον ὡδί. 

Πάνυ γὰρ βραδύς ἐστί τις ὥσπερ ὄνος. 

ΤΡΕΙ͂Σ ΘΕΈ ΑΥΡΟΣς: 

Μανῆς γάρ ἐστι δειλός. 

1900 

1900 

1910 

1315 
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ΧΟΡῸΣ: 

Χ Ἀ Ν Ν ω 

Σὺυ δὲ τὰ πτερὰ πρῶτον 

Διάθες τάδε κόσμῳ" 
᾽ τ ΚΣ. - 7 Ν Ν 

Τά τε μουσίχ ὁμοῦ τὰ τε μαντικὰ καὶ 

Τὰ θαλάττιί. [Ἔπειτα δ᾽ ὅπως φρονίμως 

Πρὸς ἄνδρ᾽ ὁρῶν πτερώσεις. 

ἨἩΒΈΞΣΘΒΈΤΑΙΡΟΣ, 

Οὔ τοι μὰ τὰς κερχνῆδας ἔτι σοῦ σχήσομαι, 

Οὕτως ὁρῶν σε δειλὸν ὄντα καὶ βραδύν. 

ἘΡΑΤῬΡΆΑΔΟΈΤΑΣ. 

Γενοίμαν ἀετὸς ὑψιπέτας, 

“Ὥς ἂν ποταθείην ὑπὲρ ἀτρυγέτου γλαύ- 
ΠΥ 1.2 , 

κἂς ἐπ᾿ οἶδμα λίμνας. 

ΤΕ ΘΕ ΆΑΈἝΡΙΟΟΙΣ 

Ἔοικεν οὐ ψευδαγγελὴς εἶν᾽ ἅγγελος. 
Υ̓ Ν “ 3 δ ,ὔ 
Αιδων γὰρ ὅδε τις ἀετοὺς προσέρχεται. 

ΠΑΤΡΑΛΟΙΑ͂Σ. 

Αἰβοῖ" 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν τοῦ πέτεσθαι γλυκύτερον " 
3 ον ΨΚ “- 3 Μ ͵ 

Ἐρῶ δ᾽ ἔγωγε τῶν ἐν ὀρνισιν νόμων. 

᾿Ορνιθομανῶ γὰρ καὶ πέτομαι, καὶ βούλομαι 

Οἰκεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, κἀπιθυμῶ τῶν νόμων. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ποίων νόμων; Πολλοὶ γὰρ ὀρνίθων νόμοι. 

ΠΑΤΡΑΛΟΊΙΑΣ. 

Πάντων " μάλιστα δ᾽ ὅτι καλὸν νομίζεται 
Ν 7, -. Ψ Ν Ν ΄, 

Τον πάτερα τοις ορνισιν αγχέειν και δάκνειν. 

87 

1990 

1990 

1590 

1990 
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ΤΕ Ι ΣΘΕΞΆΑΙΡΟΣ. 

Καὶ νὴ Δί᾽ ἀνδρεῖόν γε πάνυ νομίζομεν, 

Ὃς ἂν πεπλήγη τὸν πατέρα νεοττὸς ὦ ς ἤγῃ τὸν πατέρα νεοττὸς ὧν. 

ἘΡᾺ ΨΡΈΆΓΑ ΘΕΆ Σ, 

Ἂς -“ ’ὔ “5 3 Ν 3 Ν 

Διὰ ταῦτα μέντοι δεῦρ᾽ ἀνοικισθεὶς ἔγω 
» 3 ω Ν ΄ εὖ 7 3" Β΄ 

ἄγχειν ἐπιθυμῶ τὸν πατέρα καὶ πάντ᾽ ἔχειν. 

ΓΕ ΕΣ ΘΕ ΆΤΡΟΣ: 

3 5». Μ ς »“ “Ὁ Μ ͵7] 

Αλλ᾽ ἐστιν ἡμῖν τοῖσιν ὀρνίσιν νόμος 

Παλαιὸς ἐν ταῖς τῶν πελαργῶν κύρβεσιν ' 
, Ν᾿ ἧς ε ἣν ᾿ 7 
Ἐπὴν ὁ πατὴρ ὁ πέλαργος ἐκπετησίμους 

Πάντας ποιήσῃ τοὺς πελαργιδῆς τρέφων, 

Δεῖ τοὺς νεοττοὺς τὸν πατέρα πάλιν τρέφειν. 

ΠΑΤΡΑΛΟΙΑΣ. 

᾿Απέλαυσά τἄρ᾽ ἂν νὴ Δί᾽ ἐλθὼν ἐνθαδέ, 

Εἴπερ γέ μοι καὶ τὸν πατέρα βοσκητέον. 

ΤΓΕΕΣ ΘΕΤΆΑΥΤΡΟΣ: 

Οὐδέν γ. ᾿Επειδήπερ γὰρ ἦλθες, ὦ μέλε, 
ΝΜ ε 

Εὔνους, πτερώσω σ᾽ ὥσπερ ὄρνιν ὀρφανόν. 
ν Οὐ 9 κῶν 2 Ν ς ,ὔ 

Σοὶ δ᾽, ὦ νεανίσκ᾽, οὐ κακῶς ὑποθήσομαι, 

- χ ῸΝΦὟΙΠ ΠΕΡῚ δ- ᾿ εἰ Ν 
Αλλ᾽ οἷώπερ αὐτὸς ἔμαθον ὅτε παῖς ἧς. Σὺ γὰρ 

Ν ἈΝ 7 Ν 7ὕ Ν Ἂς 

Τὸν μὲν πατερᾶ μὴ τυπτε" ταυτηνδὶ λαβὼν 

γτιἣδ ’ὔ ἧς Ν Ν - 3 ᾽7ὔ 

1ὴν πτερυγα, καὶ τοῦυτι τὸ πλῆκτρον θατέρᾳ, 

Ζ 3 ,ὔ 
Νομίσας ἀλεκτρυόνος ἔχειν τονδὶ λόφον, 

΄ὔ ͵7ὕ - 

Φρούρει, στρατεύου, μισθοφορῶν σαυτὸν τρέφε, 

Τὸν πατέρ᾽ ἔα ζῆν " ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μάχιμος εἶ, 
Ἐ] ΒΡῚῚ Θ 4 3 7ὔ 3 - 7 

ἰς Ταῖὺ βαᾳκὴης αἼΤΟΊΤΕΤΟυ, Κακέει μαχου. 

1940 

1945 

1850 

1900 
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ΠΑΤΡΑΔΛΔΟΊΙΑΣ. 

Νὴ τὸν Διόνυσον, εὖ γέ μοι δοκεῖς λέγειν, 

Καὶ πείσομαί σοι. 

ΠΕΙΣΘΕΊΤΑΙΡΟΣ. 

Νοῦν ἄρ᾽ ἕξεις νὴ Δία. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

᾿Αναπέτομαι δὴ πρὸς Ολυμπον πτερύγεσσι κούὔφαις " 

Πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλαν μέλέων 1960 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑΣ. 

3 7 Ν ’ 7 ,ὔ 2 “ 

Αφόβῳ φρενὶ σωματί τε νέαν ἐεφέπων 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ασπαζόμεσθα φιλύρινον Κινησίαν. 

Τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν ἀνὰ κύκλον κυκλεῖς ; 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

Ὄρνις γενέσθαι βούλομαι 1365 

Διγύφθογγος ἀηδών. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Παῦσαι μελῳδῶν, ἀλλ᾽ ὅ τι λέγεις εἰπέ μοι. 

ΚΙΝΗΣΊΙΑΣ. 

Ὑπὸ σοῦ πτερωθεὶς βούλομαι μετάρσιος 

Αναπτόμενος ἐκ τῶν νεφελῶν καινὰς λαβεῖν 

᾿Δεροδονήτους καὶ νιφοβόλους ἀναβολάς. 1370 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἔκ τῶν νεφελῶν γὰρ ἄν τις ἀναβολὰς λάβοι ; 

8" Ι, 
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ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

, δ -. » εἰ λό ε 7 
Κρέμαται μεν οὖν ἐντεῦθεν ἡμῶν ἡ τέχνη. 

Τῶν διθυράμβων γὰρ τὰ λαμπρὰ γίγνεται 
3 ΄ ΄ Ν ’ Ν ΄ 
Δεέριά τινα καὶ σκότια καὶ κυαναυγέα 

Καὶ πτεροδόνητα " σὺ δὲ κλύων εἴσει τάχα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

Νὴ τὸν Ηρακλέα σύ γε. 
ὝἍ ὩΣ , ͵ὕ ἂν ΦᾺ 

ἅπαντα γὰρ δίειμι σοι τὸν ἀέρα 
Ν ἴω 

Ετδωλα πετεινῶν 

Αἰθεροδρόμων, 

Οἰωνῶν ταναοδείρων. ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ωσπ. 

ΚΕΝΉΈΑ Σ. 

Τὸν ἁλάδρομον ἁχάμενος 

“Αμ᾽ ἀνέμων πνοαῖσι βαίην. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΙΡΟΣ. 
ἡ ἢ Ὡς 9 Ὁ να ͵΄, Ν , 

Νὴ τὸν Ζ. ἢ 'γω σου καταπαύσω τὰς πνοάς. 

ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 
τ' Ἀ Ἃ 7 7 Ν «ς ,ὔ οτε μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδὸν, 

Τοτὲ δ᾽ αὖ βορέᾳ σῶμα πελάξων᾽ 

᾿Αλίμενον' αἰθέρος αὔλακα τέμνων, 
’ ΄ 3 3 - 

Χαρίεντα γ, ὦ πρεσβῦτ᾽, ἐσοφίσω καὶ σοφά. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐ γὰρ σὺ χαίρεις πτεροδόνητος γενόμενος ; 

1575 

1580 

1385 
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ΚΙΝΗΣΊΑΣ. 

Ταυτὶ πεποίηκας τὸν κυκλιοδιδάσκαλον, 

Ὃς ταῖσι φυλαῖς περιμάχητός εἰμ᾽ ἀεί; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Βούλει διδάσκειν καὶ παρ᾽ ἡμῖν οὖν μένων 
, Ν 7 5 ,ὔ, 

“Δεωτροφίδῃ χορὸν πετομένων ὀρνέων 

Κεκροπίδα φυλήν ; 

ἘΤΨΝΈΣΕΈΛΙΣ 

Καταγεέλᾷς μου, δῆλος εἶ. 

᾿Αλλ᾽ οὖν ἔγωγ᾽ οὐ παύσομαι, τοῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι, 

Πρὶν ἂν πτερωθεὶς διαδράμω τὸν ἀέρα. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΉῊΉΣ. 

᾿Ορνιθές τινες οἵδ᾽ οὐδὲν ἔχοντες πτεροποίκιλοι, 

Τανυσίπτερε ποικίλα χελιδοῖ " 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τουτὶ τὸ κακὸν οὐ φαῦλον ἐξεγρήγορεν. 
σ ᾽ 3 7ὔ, ο ,ὔ 7, 

Οδ᾽ αὖ μινυρίζων δεῦρο τις προσέρχεται. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗῊΣ. 

Τανυσίπτερε ποικίλα μάλ᾽ αὖθις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ες θοϊμάτιον τὸ σκόλιον ᾷδειν μοι δοκεῖ, 

Δεῖσθαι δ᾽ ἔοικεν οὐκ ὀλίγων χελιδόνων. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗῊΗΣ. 
,ὔ ε “ ΟΝ , Τ᾽, Ν Χ 2 ’ 

Τίς ὁ πτερῶν δεῦρ᾽ ἐστὶ τοὺς ἀφικνουμένους ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ὋὉδὲ πάρεστιν " ἀλλ᾽ ὅτου δεῖ χρὴ λέγειν. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗῊΣ. 

Πτερῶν πτερῶν δεῖ" μὴ πύθῃ τὸ δεύτερον. 

91 
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ΠΈΣ ΘΕΕΑΤΡΌΣ.: 

Μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσθαι διανοεῖ ; 

ΣΥΚΟΦΑΆΝΤΈΙΕΣ. 

Μὰ Δί᾽, ἀλλὰ κλητήρ εἰμι νησιωτικὸς 

Καὶ συκοφάντης, 

ΤΕ ΕΣ ΘΕΈ ΓΑΙΡΟΣ.ς 

ἾΩ μακάριε τῆς τέχνης. 

ΣΥΚΌΦΑΝΤΠΈΕΣ. 

Καὶ πραγματοδίφης. Εἶτα δέομαι πτερὰ λαβὼν 

Κύκλῳ περισοβεῖν τὰς πόλεις καλούμενος. 1410 

'ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ὑπὸ πτερύγων τί προσκαλεῖ σοφώτερων ; 

: ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΣ. 

Μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἵν᾽ οἱ λῃσταί γε μὴ λυπῶσί με, 

Μετὰ τῶν γεράνων τ᾽ ἐκεῖθεν ἀναχωρῶ πάλιν, 

᾿Ανθ᾽ ἕρματος πολλὰς καταπεπωκὼς δίκας. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τουτὶ γὰρ ἐργάζει σὺ τοὔργον ; Εἰπέ μοι, 1415 

Νεανίας ὧν συκοφαντεῖς τοὺς ξένους ; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΣ. 

Τί γὰρ πάθω; Σ᾽ κάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ ἔστιν ἕτερα νὴ Δί᾽ ἔργα σώφρονα, 

᾿Αφ᾽ ὧν διαζῆν ἄνδρα χρῆν τοσουτονὶ 

Ἔκ τοῦ δικαίου μᾶλλον ἢ δικοῤῥαφεῖν. 1490 

ΣΎΚΟΥΜΊΨΈΕΤΕΙΣ. 

53 ,ὔ Ἂ, 7ὔ 3 3 Ν , 

Ώ δαιμόνιε, μὴ νουθέτει μι, ἀλλὰ πτέρου. 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Νῦν τοι λέγων πτερῶ σε. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ. 

Καὶ πῶς ἂν λόγοις 

Ἄνδρα πτερώσειας σύ; 

ΤΕΒΙΞΘΕΤΑΥΤΡΟΣ: 

Πάντες τοῖς λόγοις 

᾿Αναπτεροῦνται. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗῊΗΣ. 

Πώντες ; 

ἘΠΙΕΟΤΣ ΘΕ ΕΑΊΡΟΣ. 

Οὐκ ἀκήκοας, 

“Ὅταν λέγωσιν οἱ πατέρες ἑκάστοτε 1495 
“- 7 5 ε΄ 7 Ψ 

Τοῖς μειρακίοις ἐν τοῖσι κουρείοις ταδὶ " 

Δεινῶς γέ μου τὸ μειράκιον Διιτρέφης 
7 3 7 .“ 4 “ 

“Δέγων ἀνεπτέρωκεν ὥσθ᾽ ὑππηλατεῖν. 
«ε ,ὔ Ν ς “- ΨΚ" ,ὔ, 

Ο δέ τις τὸν αὑτοῦ φησιν ἐπὶ τραγῳδίᾳ 

᾿Ανεπτερῶσθαι καὶ πεποτῆσθαι τὰς φρένας. 1450 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗῊΗΣ. 

’ 7ὔ » Ν “- 

Δογοισί τάρα καὶ πτεροῦνται ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Φήμ᾽ ἐγώ. 
ες Ν Ν ’ ς “- ,ὔ 

Υπὸ γὰρ λόγων ὁ νοῦς τε μετεωρίζεται 
3 ,ὔ ,ὔ Ἷν (ἢ τ ͵ ΝΣ 

Επαίρεται τ ἀνθρωπος. Οὕτω καί σ᾽ ἔγω 

᾿Αναπτερώσας βουλομαι χρηστοῖς λόγοις 

Τρέψαι πρὸς ἔργον νόμιμον. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

᾿Αλλ᾽ οὐ βούλομαι. τ415Ὁ 
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ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί δαὶ ποιήσεις ; 

ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ. 

Τὸ γένος οὐ καταισχυνῶ. 

Παππῷος ὁ βίος συκοφαντεῖν ἐστί μοι. 

᾿Αλλὰ πτέρου με ταχέσι καὶ κούφοις πτεροῖς 

ἱέρακος, ἢ κερχνῇδος, ὡς ἂν τοὺς ξένους 

Καλεσώμενος, κἀτ᾽ ἐγκεκληκὼς ἐνθαδί, 

Κἀτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε. 

ΤΊΣ ΘΕ ΆΑΓΡΟΣ 

Μανθάνω. 

“δὲ λέγεις " ὅπως ἂν ὠφλήκῃ δίκην 

᾿Ενθάδε πρὶν ἥκειν ὁ ξένος. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

Πάνυ μανθάνεις. 
“ 

ΤΕΣ ΘΕΈ ΑΥΡΌΟΣ. 
Υ͂ 3 Χ κ - Χ - ἌΡ 1. “ΟΣ 3 “ 

Κἀπειθ᾽ ὁ μὲν πλεῖ δεῦρο, σὺ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ αὖ πέτει 
«ε 7 Ν τὰ Ρ] 2 - 

“Αρπασόμενος τὰ χρήματ αὑτοῦ. 

ΞΣΥΚΟΦΑΝΤΉΗΉΣ. 
7 » Ἀ ᾿ 

ΠΑαντ ἐχεις. 

Βέμβικος οὐδὲν διαφέρειν δεῖ. 

ἘΣ ΘΙ ΑΈΡΩΣ Φ, 

ανθάνω 
." Ἀ Μ ς ᾿ς 7 

Βέμβικα " καὶ μὴν ἔστι μοι νὴ τὸν Δία 
“»“ Ν ’ 

Κάλλιστα Κορκυραΐα τοιαυτὶ πτερά. 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΈΕΣ. 

Οἴμοι τάλας " μάστιγ᾽ ἔχεις. 

1440 

1440 



ΟΡΝΙΘΈῈΣ. 

ΠΕΣ ΘΙΕΕΑΤΙΡΌΟΣΣ 

Πτερὼ μὲν οὖν, 

Οἷσί σε ποιήσω τήμερον βεμβικιᾶν. 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ. 

Οἴμοι τάλας. 

ΤΒΙΞΘΕΤΑΥΡ: 

Οὐ πτερυγιεῖς ἐντευθενί ; 

Οὐκ ἀπολιβάξεις, ὦ κὠώκιστ᾽ ἀπολούμενος ; 

Πικρὰν τάχ᾽ ὄψει στρεψοδικοπανουργίαν. 

᾿Απίωμεν ἡμεῖς ξυλλαβόντες τὰ πτερά. 

ΧΟΡΟΣ: 

Στροφή. 

Πολλὰ δὴ καὶ καινὰ καὶ θαυ- 

ὠώστ᾽ ἐπεπτόμεσθα, καὶ 

Δεινὰ πράγματ᾽ εἴδομεν. 

Ἔστι γὰρ δένδρον πεφυκὸς 

"Εκτοπόν τι, καρδίας ἀ- 

πωτέρω, Κλεώνυμος, 

Χρήσιμον μὲν οὐδέν, ἄλ- , 

λως δὲ δειλὸν καὶ μέγα. 

Τοῦτο τοῦ μὲν ἦρος ἀεὶ 

Βλαστώνει καὶ συκοφαντεῖ, 

Τοῦ δὲ χειμῶνος πάλιν τὰς 

᾿Ασπίδας φυλλορῥοεῖ. 

᾿Αντιστροφή. 

Ἔστι δ᾽ αὖ χώρα πρὸς αὐτῷ 
τ' κ᾿ 7 »} ὁ ᾽ 

ῳ σκότῳ πορρω τις ἐν 
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Τῇ λύχνων ἐρημίᾳ, 

Ἔνθα τοῖς ἥρωσιν ἄνθρω- 

ποι ξυναριστῶσι καὶ ξύν- 

εἰσι, πλὴν τῆς ἑσπέρας. 

Τηνικαῦτα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἣν 

᾿Ασφαλὲς ξυντυγχάώνειν. 

Εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ 

Τῶν βροτῶν νύκτωρ ᾿Ορέστῃ, 

Γυμνὸς ἦν πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

Πάντα τἀπιδέξια. 

ΠΡΟΜΉΘΈΕΥΣ. 

Οἴμοι τάλας, ὁ Ζεὺς ὅπως μή μ᾽ ὄψεται. 

Ποῦ Πεισθέταιρός ἐστιν ; 

ΤΕΣ ΘΕ ΕΑ ΤΡΟΣ: 

Ἔα, τουτὶ τί ἦν ; 

Τίς οὐὑγκαλυμμὸος ; 

ΤΡΟΜΗΘΈΕΥΣ: 

Τῶν θεῶν ὁρᾷς τινα 

Ἐμοῦ κατόπιν ἐνταῦθα ; 

ΠΕΣ ΘΕ ΕΑΊΙΡΌΟΣ.ς 

Μὰ Δί᾽ ἐγὼ μὲν οὔ. 

Τίς δ᾽ εἶ σύ ; 

ΤΓΡΘΟΜΈΓΕΓΕΓΥΣ.: 

Πηνίκ᾽ ἐστὶν ἄρα τῆς ἡμέρας ; 

ΤΠΕΙΣΘΕΈΞΑΤΡΟΣ. 

Ὁπηνίκα; Σ᾿ μικρόν τι μετὰ μεσημβρίαν. 
, Ν Ἀ ͵ 5, 

ἄλλα συ τὶς εἶ ; 

1470 

1470 

1480 
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ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Βουλυτός, ἢ περαιτέρω ; 1485 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμ᾽ ὡς βδελύττομαί σε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Τί γὰρ ὁ Ζεὺς ποιεῖ ; 

᾿Απαιθριάζει τὰς νεφέλας, ἢ ξυννεφεῖ ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμωξε μεγάλ᾽. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

Οὕτω μὲν ἐκκεκαλύψομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἶ φίλε Προμηθεῦ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
“ -“ ἈΝ ,ὔ 

Παῦε παῦε, μη βόα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί γὰρ ἔστι; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

Σ ίγα, μὴ κάλει μου τοὔνομα " 1490 

᾿Απὸ γὰρ ὀλεῖ μ᾽, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὁ Ζεὺς ὄψεται, 

Αλλ᾽ ἵνα φράσω σοι πάντα τἄνω πράγματα, 

Τουτὶ λαβών μου τὸ σκιάδειον ὑπέρεχε 

"ἄνωθεν, ὡς ἂν μή μ᾽ ὁρῶσιν οἱ θεοί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Ιοὺ ἰού" 1495 

Εὖ γ᾽ ἐπενόησας αὐτὸ καὶ προμηθικῶς. 

Ὑπόδυθι ταχὺ δή, κἄτα θαῤῥήσας λέγε. 
9 ᾿ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

Ἄκουε δή νυν. 

ἨΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿ς ἀκούοντος λέγε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΥΣ. 

᾿Απόλωλεν ὁ Ζεύς. 

ΤΡ ΣΘΕΈΔΎΡ ΘΝ 

Πηνίκ ἄττ᾽ ἀπώλετο; 

ΠΡΟΜΗΘΕΈΕΥ͂Σ. 

ἜΣ οὗπερ ὑμεῖς ὠκίσατε τὸν ἀέρα φν- ρα: 

Θύει γὰρ οὐδεὶς οὐδὲν ἀνθρώπων ἔτι 

Θεοῖσιν, οὐδὲ κνῖσα μηρίων ἄπο 
3 - «ε ς ω “Ὧν α΄... 5 ,7 - ,ὔ 

Ανῆλθεν ὡς ἡμᾶς ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 

᾿Αλλ᾽ ὡσπερεὶ Θεσμοφορίοις νηστεύομεν 

ἴάνευ θυηλῶν " οἱ δὲ βάρβαροι θεοὶ 

Πεινῶντες ὥσπερ ᾿Ιλλυριοὶ κεκριγότες 

᾿Επιστρατεύσειν φάσ᾽ ἄνωθεν τῷ Διί, 

Εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι᾽ ἀνεῳγμένα, 
ἔπεσ 5. ἢ ,ὔ 7 
Ϊν εἰσάγοιτο σπλάγχνα κατατετμημένα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Εἰσὶν γὰρ ἕτεροι βάρβαροι θεοί τινες 

Ἄνωθεν ὑμῶν ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Οὐ γάρ εἰσι βάρβαροι, 

Ὅθεν ὁ πατρῷός ἐστιν ᾿Εξηκεστίδῃ ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἔΟνομα δὲ τούτοις τοῖς θεοῖς τοῖς βαρβάροις 
, ὦ ,7] 

Τι ἐστίν ; 
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ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Ὅ τι ἐστίν ; Τριβαλλοί. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Μανθάνω. 

᾿Εντεῦθεν ἄρα τοὐπιτριβείης ἐγένετο. 1515 

ΠΡΟΜΉΘΕΥΣ. 

Μάλιστα πάντων. Εν δέ σοι λέγω σαφές " 

Ἥξουσι πρέσβεις δεῦρο περὶ διαλλαγῶν 

Παρὰ τοῦ Διὸς καὶ τῶν Τριβαλλῶν τῶν ἄνω " 

Ὑμεῖς δὲ μὴ σπένδεσθ᾽, ἐὰν μὴ παραδιδῷ 
ἈΝ -“ ε ᾿π ω Μ Λ 

Τὸ σκῆπτρον ο Ζευς τοῖσιν ὀρνισιν πάλιν, 1590 

Καὶ τὴν Βασίλειάν σοι γυναῖκ᾽ ἔχειν διδῷ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τίς ἐστιν ἡ Βασΐλεια ; 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. 

Καλλίστη κόρη, 
“ ’ὔ Ν Ν “ Ν 

Ηπερ ταμιεύει τὸν κεραυνὸν τοῦ Ζιος 

Καὶ τἄλλ᾽ ἁπαξάπαντα, τὴν εὐβουλίαν, 

Τὴν εὐνομίαν, τὴν σωφροσύνην, τὰ νεώρια, 1595 

Τὴν λοιδορίαν, τὸν κωλακρέτην, τὰ τριώβολα. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

“ ’ Μ. » ᾽ “ Υ2 

Ἄπαντά τὰρ αὑτῷ ταμιεύει. 

ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 

Φηήμ᾽ ἐγώ. 
“ “ῺΣ Χ 9. 293 ,ὔ ’ὔ ’; »ν 

Ἦν γ᾽ ἢν συ παρ᾽ ἐκείνου παραλάβης, πάντ᾽ ἔγεις. 

Τούτων ἕνεκα δεῦρ᾽ ἦλθον, ἵνα φράσαιμί σοι. 

᾿Αεί ποτ᾽ ἀνθρώποις γὰρ εὔνους εἴμ᾽ ἐγώ. : 1590 



100 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΠΕΣ ΘΕ ΆΑΤΡΡΟΡ. 

Μόνον θεῶν γὰρ διά σ᾽ ἀπανθρακίζομεν. 

ΤΕΡΘΜΗΘΕΥΣ 

Μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς θεούς, ὡς οἶσθα σύ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ.: 

Νὴ τὸν Δί᾽ ἀεὶ δῆτα θεομισὴς ἔφυς. Ἢ 

ΠΡΟΜΈ ΘΈΕΥΣ. 

Τίμων καθαρός. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἂν ἀποτρέχω πάλιν, 

Φέρε τὸ σκιάδειον, ἵνα με κἂν ὁ Ζεὺς ἴδῃ 1535 

άνωθεν, ἀκολουθεῖν δοκῶ κανηφόρῳ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Καὶ τὸν δίφρον γε διφροφόρει τονδὲ λαβών. 

ΧΟΡΌΣ. 

Στροφή. 

Πρὸς δὲ τοῖς Σ᾽ κιάποσιν λι- 

μνὴ τις ἔστ᾽, ἄλουτος οὗ 

Ψυχαγωγεῖ Σωκράτης " 1540 

Ἔνθα καὶ Πείσανδρος ἦλθε 

ΖΔεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 

Ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιυπε, 

Σφάγι’ ἔχων κάμηλον ἀ- 

μνὸν τιν᾽, ἧς λαιμοὺς τεμών, 1545 

“Ὥσπερ οὑδυσσεὺς ἀπῆλθε, 

Κἀτ᾽ ἀνῆλθ᾽ αὐτῷ κάτωθεν 

Πρὸς τὸ λαῖμα τῆς καμήλου 

“Χαιρεφῶν ἡ νυκτερίς. 



ΟΡΝΙΘῈΕΣ. 

; ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν. 
Ν Ν Γ. “- 7 

Τὸ μεν πόλισμα τῆς Νεφελοκοκκυγίας 
ε “ Ν ’ὔ Φ : ᾽’ 

Ορᾶν τοδὶ πάρεστιν, οἱ πρεσβεύομεν. 
[Ὁ 7 -“ ᾽ 9 3 3.58 «“ » ͵7ὔ 

Οὗτος, τέ δρᾷ:; ΕἘπ᾿᾽ ἀριστέρ οὕτως ἀμπέχει ; 

Οὐ μεταβαλεῖς θοϊμάτιον ὧδ᾽ ἐπὶ δεξιάν ; 

Τί, ᾧ κακόδαιμον; Μαισποδίας εἶ τὴν φύσιν. 

ἾΩ δημοκρατία, ποῖ προβιβᾷς ἡμᾶς ποτε, 
Ρ] 7 “,ῳ ͵7 ς ,ὔ 

Εἰ τουτονί γ᾽ ἐχειροτόνησαν οἱ θεοΐ ; 

ἘΡΈΒΑΔΛΟΣ.: 

Ἕξεις ἀτρέμας ; 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν. 

Οἴμωξε: πολὺ γὰρ δή σ᾽ ἐγὼ 

᾿Ἑόρακα πάντων βαρβαρώτατον θεῶν. 

ἴ4γε δὴ τί δρῶμεν, Ἡράκλεις ; 

ἜΠΡΑΞΑΝ 

᾿Ακήκοας 
᾽ “Ὁ δ ἊΨ Ν Μ Μ ΄΄ 

Ἐμοῦ γ᾽ ὅτι τὸν ἀνθρωπον ἄγχειν βούλομαι, 

“Ὅστις ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὁ τοὺς θεοὺς ἀποτειχίσας. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

᾿ "τὰν κὦ ἢ Ν "ων 
ἄλλ᾽, ὠγαθ᾽, ῃρήμεσθα περὶ διαλλαγῶν 

Πρέσβεις. 

ΗΡἈΑΚΛΈΉΣ. ) 

,, ω ΓΚ ω 

Διπλασίως μᾶλλον ἄγχειν μοι δοκεῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τὴν τυροκνηστίν μοι δότω" φέρε σίλφιον" 

Τυρὸν φερέτω τις " πυρπόλει τοὺς ἄνθρακας. 
ΗῚ π 
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109 ἈΡΙΞΈΘΟΦΑΜΟΥΣ 

ἘΓΕΡΑΣΙ ΕΣ 

Τὸν ἄνδρα χαίρειν οἱ θεοὶ κελεύομεν 

Τρεῖς ὄντες ἡμεῖς. 

ἘΓΕΡΘΈΡ ΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ ἐπικνῶ τὸ σίλφιον. 

ἘΡΡΑῚ ΔΈΡΣΣ: 

Τὰ δὲ κρέα τοῦ ταῦτ᾽ ἐστίν ; 

ΤΡῚΣ ΘΕ ΑΥΓΡΘῚΣΣ 

Ορνιθές τινες 
, ᾽ὔ - -“ 5 ͵ 

Ἐπανιστάμενοι τοῖς δημοτικοῖσιν ὀρνέοις 

"Εδοξαν ἀδικεῖν. 

ἩΡΆΚΛΕΙΣ 

Εἶτα δῆτα σίλφιον 
3 “ 7 ΟῚ “- 

Ἐπικνᾷς πρότερον αὑτοῖσιν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΊΙΡΟΣ. 

κ ἢ χαῖρ᾽, Ἐ 1! ράκλεις. 

Τί ἔστι; 

ἘΓΡΆΝΚΎΈΕΣ: 

Πρεσβεύοντες ἡμεῖς ἥκομεν 

Παρὰ τῶν θεῶν περὶ πολέμου καταλλαγῆς. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 
δὴ 3 » }] - ΄ 

ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύθῳ. 

ΤΡ ΘῈ ΑἸΙΡΌΣ: 

Ἄν Αι δον ας, γα ͵ 55. ὦ ͵, 
Καὶ μὴν τά γ᾽ ὀρνίθεια λιπάρ᾽ εἶναι πρέπει. 

ἘΡΆΤΕ ΛῈΕΣ: 
ς ΄ Ν -“ ᾽ 7 

Ἡμεῖς τε γὰρ πολεμοῦντες οὐ κερδαίνομεν, 

Ὑμεῖς τ᾽ ἂν ἡμῖν τοῖς θεοῖς ὄντες φίλοι 

1570 

1570 



ΟΡΝΊΙΊΘΕΣ. 

Ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ᾽ ἐν τοῖς τέλμασιν, 

᾿Αλκυονίδας τ᾽ ἂν ἤγεθ᾽ ἡμέρας ἀεί. 
ὔ Ν , 2 7 [7 

Τούτων περὶ πάντων αὐτοκράτορες ἥκομεν. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾿Αλλ᾽ οὔτε πρότερον πώποθ᾽ ἡμεῖς ἤρξαμεν 

Πολέμου πρὸς ὑμᾶς, νῦν τ᾽ ἐθέλομεν, εἰ, δοκεῖ, 

᾿Εὰν τὸ δίκαιον ἀλλὰ νῦν ἐθέλητε δρᾶν, 

Σπονδὰς ποιεῖσθαι. Τὰ δὲ δίκαι᾽ ἐστὶν ταδί " 
ἣΝ κ᾿ ΜΕ Ὸ πὸ ΟΣ Μ ΄ 

Τὸ σκῆπτρον ἡμῖν τοῖσιν ὀρνίσιν πάλιν 
Ν ω 

Τὸν Δί᾽ ἀποδοῦναι " καὶ διαλλαττώμεθα. 
“ Ν - - 

᾿Επὶ τοῖσδε τοὺς πρέσβεις ἐπ᾽ ἄριστον καλῶ. 

ἘΓΡ Ε Δ ΈΥΙΣ: 
3} Ν Χ Ψ ὔ ε 8, 7 

μοι μὲν ἀπόχρη ταῦτα, καὶ ψηφίζομαι, 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Τί, ὦ κακόδαιμον; ᾿Ηλίθιος καὶ γάστρις εἶ. 
ΤΑ ω Ν 7 ω ὃ 

ποστερεῖς τὸν πατέρα τῆς τυραννίδος ; 

ΠΕΙΣΘΈΤΑΙΡΟΣ. 

άληθες; Οὐ γὰρ μεῖζον ὑμεῖς οἱ θεοὶ 

᾿Ισχύσετ᾽, ἢν ὄρνιθες ἄρξωσιν κάτω ; 
- ΄ ᾿ς ον κ ΑΛ :] ’ 

Νῦν μὲν γ ὑπὸ ταῖς νεφέλαισιν ἐγκεκρυμμένοι 

Κύψαντες ἐπιορκοῦσιν ὑμᾶς οἱ βροτοί" 
3 Ν Ν, Ν Μ Μ 7 

Εὰν δε τοὺς ὀρνις ἔχητε συμμάχους, 
“ " ’΄ Ν ’ Ν Ν ͵ 

ταν ομνύῃ τις τὸν κόρακα καὶ τὸν Δία, 

Ὃ κόραξ παρελθὼν τοὐπιορκοῦντος λάθρα 
᾽ 

Προσπτάμενος ἐκκόψει τὸν ὀφθαλμὸν θενών. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 
ἈΝ Ν -“ - - 

Νὴ τὸν Ποσειδῶ, ταῦτά γέ τοι καλῶς λέγεις. 
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104 ΑΡΙ ΞΘ ΙΑ ΝΟ ΙΝ 

ἩΡΑΚΛῊΉΣ. 

Καμοὶ δοκεῖ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί δαὶ σὺ φής ; 

ἘΡΙΒᾺ ΑἸΔΊΘ: 

Ναβαισατρεῦ. 1600 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ὁρᾷς ; ᾿Επαινεῖ χοὗῦτος. Ἕτερον νῦν ἔτι 

᾿Ακούσαθ᾽ ὅσον ὑμᾶς ἀγαθὸν ποιήσομεν. 

᾿Εάν τις ἀνθρώπων ἱερεῖόν τῳ θεῶν 

Εὐξάμενος, εἶτα διασοφίζηται λέγων, 

Μενετοὶ θεοί, καὶ μαποδιδῷ μισητίαν, 1606 

᾿Αναπράξομεν καὶ ταῦτα. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Φέρ᾽ ἴδω, τῷ τρόπῳ ; 

ἘΓΕΎΣΙΘΕ ἘΑ ΡΟ: 

Ὅταν διαριθμῶν ἀργυρίδιον τύχη 

“Ἄνθρωπος οὗτος, ἢ καθῆται λούμενος, 
7 5 “ 7] 

Καταπτάμενος ἰκτινος, ἁρπάσας λάθρα, 

Προβάτοιν δυοῖν τιμὴν ἀνοίσει τῷ θεῷ. 1610 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Τὸ σκῆπτρον ἀποδοῦναι πάλιν ψηφίζομαι 

Τούτοις ἐγώ. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Καὶ τὸν Τριβαλλόν νυν ἐροῦ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ὋὉ Τριβαλλός, οἰμώζειν δοκεῖ σοι ; 



ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ. 

Σαυνάκα 

Βακταρικροῦσα. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Φησὶν εὖ λέγειν πάνυ. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Εἴ τοι δοκεῖ σφῶν ταῦτα, κἀμοὶ συνδοκεῖ. 

ἨΡΑΙΟΛΈΓΣ 

Οὗτος, δοκεῖ δρᾶν ταῦτα τοῦ σκήπτρου πέρι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Καὶ νὴ Δί᾽ ἕτερόν γ᾽ ἐστὶν οὗ ᾿μνήσθην ἐγώ. 

Τὴν μὲν γὰρ ἽἭραν παραδίδωμι τῷ Διί, 

Τὴν δὲ Βασίλειαν τὴν κόρην γυναῖκ ἐμοὶ 

᾽Εκδοτέον ἐστίν. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Οὐ διαλλαγῶν ἐρᾷς. 

᾿Απίωμεν οἴκαδ᾽ αὖθις. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

᾽Ολίγον μοι μέλει. 

Μάαγειρε, τὸ κατάχυσμα χρὴ ποιεῖν γλυκύ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ἾΩ δαιμόνι ἀνθρώπων Πόσειδον, ποῖ φέρει ; 

Ἡμεῖς περὶ γυναικὸς μιᾶς πολεμήσομεν ; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Τί δαὶ ποιῶμεν ; 

ΕΡΑΚΛΈΕΙΦ: 

Ὅ τί; δΔιαλλαττώμεθα. 

Ν 
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106 ἈΡΙΞΈΟΦΆΝΟΥΞ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

᾿Ὶ ΡῚ 2 3 ’ ΄, 

ἘΠ ὡ ὕρ ; Οὐκ οἶσθ᾽ ἐξαπατώμενος πάλαι; 
᾽ὔ ͵7ὔ Ἁ Ν 5» ὅ 

Βλάπτεις δέ τοι σὺ σαυτόν. Ἣν γὰρ ἀποθάνῃ 
ε ΄ χ ΄ Ν ῃ 
Ο Ζεύς, παραδοὺς τούτοισι τὴν τυραννίδα, 

’ Μ ΄ὔ “-“ Ν ΄ ,ὔ 

Πένης ἔσει σύ. Σοῦ γὰρ ἅπαντα γίγνεται 
Ἂς 7, τ ε Χ 3 7, ὔ 

Τὰ χρήμαθ᾽, ὅσ᾽ ἂν ὁ Ζευς ἀποθνήσκων καταλύπῃ. 1690 

ΠΈΣ ΘΈΕΈΤΑΙΡΟΣ. 

Οἴμοι τάλας, οἷόν σε περισοφίζεται. 

γι ὩΣ ἐξ Ψ. ν Ὁ 7 “ 7 ᾽ὔ 
ΖΔεῦρ ὡς ἐμ ἀποχώρησον, ίνα τί σοι φράσω. 

Διαβάλλεταί σ᾽ ὁ θεῖος, ὦ πονηρὲ σύ. 
Τῷ Ν 7 “τς 09  - 7ὔ Ψ᾽ 

ὧν γὰρ πατρῴων οὐὃ ἀκαρῆ μέτεστί σοι 
Κ Χ Ν 7 7 κ 3 2 ,ὔ 

ατὰ τοὺς νόμους" νόθος γὰρ εἶ κοὺ γνήσιος. 

ἘΓΡΆΞΟΆΛΈΙΣ. 

Ε Ἂ: ,ὔ , γ ᾿ 
Ἐγω νόθος; Τί λέγεις ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

ἝΝ. 7 Ἀ , 

Σὺ μέντοι νὴ Δία, 

Ὧν γε ξένης γυναικός. Ἢ πῶς ἄν ποτε 

᾿Επίκληρον εἶναι τὴν ᾿Αθηναίαν δοκεῖς, 

Οὖσαν θυγατέρ᾽, ὄντων ἀδελφῶν γνησίων ; 

ἘΓΡΆΞΚΛΗΣ. 

Τί δ᾽, ἣν ὁ πατὴρ ἐμοὶ διδῷ τὰ χρήματα 

Νόθῳ ᾿ξαποθνήσκων ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

«ε ’ὔ . Εις" 3 3 »᾿ 

Ο νόμος αὕτον οὐκ ἐᾷ. 

Οὗτος ὁ Ποσειδῶν πρῶτος, ὃς ἐπαίρει σε νῦν, 
3 , ᾽7 κ 7 ’ 
Ανθέξεταί σου τῶν πατρῴων χρημάτων 

΄, ᾽ 5 τς 3 
Φασκων ἀδελφὸς αὐτὸς εἶναι γνήσιος. 

1090 

1049 
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᾿Ερῶ δὲ δὴ καὶ τὸν Σόλωνός σοι νόμον " 1645 

“Νόθῳ δὲ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων 

γνησίων. ᾿Εὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς 

ἐγγυτάτω γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. 

ΗΡΑΚΛῊΉΣ. 

᾿Εμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τῶν πατρῴων χρημάτων 

Μέτεστιν ; 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Οὐ μέντοι μὰ Δία. Λέξον δέ μοι, ιτθῦ0 

Ἤδη σ᾽ ὁ πατὴρ εἰσήγαγ᾽ ἐς τοὺς φράτορας ; 

. ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Οὐ δῆτ᾽ ἐμέ γε. Καὶ δῆτ᾽ ἐθαύμαζον πάλαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Τί δῆτ᾽ ἄνω κεχηνας αἰκίαν βλέπων ; 

᾿Αλλ᾽ ἣν μεθ᾽ ἡμῶν ἧς, καταστήσω σ᾽ ἐγὼ 

Τύραννον, ὀρνίθων παρέξω σοι γάλα. 1655 

ΗΡΑΚΔΛΗΣ. 
Δίκα ἔμοιγε καὶ πάλιν δοκεῖς λέγειν 

Περὶ τῆς κόρης ; κἄγωγε παραδίδωμί σοι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΆΑΊΙΡΟΣ: 

Τί δαὶ σὺ φής ; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Ταἀναντία ψηφίζομαι. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἔν τῷ Τριβαλλῷ πᾶν τὸ πρᾶγμα. Τί σὺ λέγεις ; 

ΤΡΙΒΑΛΛΟΣ. 
Καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βασιλιναῦ 1060 

Ὄρνιτο παραδίδωμι. 



108 ΑΡΙΣ ΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ἩΡΑΚΛΗΣ. 

1 αραδοῦναι λέγει. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 

Μὰ τὸν Δί᾽ οὐχ οὗτός γε παραδοῦναι λέγει, 

Εἰ μὴ βαδίζειν ὥσπερ αἱ χελιδόνες. 

ΠΈΣ ΘΕΈΑΤΡΟΣ: 

Οὐκοῦν παραδοῦναι ταῖς χελιδόσιν λέγει. 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν. 

᾿Σφὼ νῦν διαλλάττεσθε καὶ ξυμβαίνετε " 

᾿Εγὼ δ᾽, ἐπειδὴ σφῷν δοκεῖ, σιγήσομαι. 

ἘΓΡΆΠΚ ΛΈΕΙ «Ὁ 

Ἡμῖν ἃ λέγεις σὺ πάντα συγχωρεῖν δοκεῖ. 

᾿Αλλ᾽ ἴθι μεθ᾽ ἡμῶν αὐτὸς ἐς τὸν οὐρανόν, 

ἽΝνα τὴν Βασίλειαν καὶ τὰ πάντ᾽ ἐκεῖ λάβης. 

ΠΕΤΣΘΕΤΆΑΤΡΌΟΣ: 

3 Ν ᾿ 7 ς ", 

Ες καιρὸν ἄρα κατεκόπησαν οὑτοιὶ 
3 Χ ͵ 

Ες τους γάμους. 

ἨΡΆΑΚΛῊΗΣ,: 

Βούλεσθε δῆτ᾽ ἐγὼ τέως 
2 - Ν 7, Ν 7 ς κα ,. ἣἑ 
Οπτῶ τὰ κρέα ταυτὶ μένων ; Ὑμεῖς δ᾽ ἴτε. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. 
3 - 

Οπτᾷς τὰ κρέα; Πολλήν γε τενθείαν λέγεις. 

Οὐκ εἶ μεθ᾽ ἡμῶν ; 

ΗΡΑΚΛΗῊΗΣ. 

Εὖ γε μέν τἂν διετέθην. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

3 κ 

ἀλλὰ γαμικὴν χλανίδα δότω τις δεῦρό μοι. 
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ΟΡΝΙΘΕΣ. 

ΚΧΘΡΘΟΣ. 

᾿Αντιστροφή. 

Ἔστι δ᾽ ἐν Φαναῖσι πρὸς τῇ 

Κλεψύδρᾳ πανοῦργον ἐγ- 

γλωττογαστόρων γένος, 

Οἱ θερίζουσίν τε καὶ σπεί- 

ρουσι καὶ τρυγῶσι ταῖς γλώτ- 

ταισι συκάζουσί τε" 

Βάρβαροι δ᾽ εἰσὶν γένος, 

Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι. 

Κἀπὸ τῶν ἐγγλωττογαστό- 

ρων ἐκείνων τῶν Φιλίππων 

Πανταχοῦ τῆς ᾿Αττικῆς ἡ 

Γλχλῶττα χωρὶς τέμνεται. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἾΩ πάντ᾽ ἀγαθὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου, 

ἾΩ τρισμακάριον πτηνὸν ὀρνίθων γένος, 

Δέχεσθε τὸν τύραννον ὀλβίοις δόμοις. 

Προσέρχεται γὰρ οἷος οὔτε παμφαὴς 

᾿Αστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσαυγεῖ δόμῳ, 

Οὔθ᾽ ἡλίου τηλαυγὲς ἀκτίνων σέλας 

Τοιοῦτον ἐξέλαμψεν, οἷον ἔρχεται, 

Ἔχων γυναικὸς κάλλος οὐ φατὸν λέγειν, 

Πάλλων κεραυνόν, πτεροφόρον Διὸς βέλος" 

᾿Οσμὴ δ᾽ ἀνωνόμαστος ἐς βάθος κύκλου 

Χωρεῖ, καλὸν θέαμα " θυμιαμάτων δ᾽ 

Αὖραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ. 
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“δὲ δὲ καὐτός ἐστιν. ᾿Αλλὰ χρὴ θεᾶς 
Δ 7 3 4 ς Ν Μ “ 

Μούσης ἀνοίγειν ἱερον εὐφημον στόμα. 

ΧΟΡΟΣ. 

» ,ὔ ὔ 7 

ἄναγε, δίεχε, πάραγε, πάρεχε, 

Περυπέτεσθε 
7 7 Χ ’ 

ακαρα μάκαρι συν τύχᾳ. 

Ὦ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους. 
5 Ν δ , κα , , 

μακαριστὸν σὺ γάμον τῇδε πόλει γήμας. 

Μεγάλαι μεγάλαι κατέχουσι τύχαι 

Γένος ὀρνίθων 

Διὰ τόνδε τὸν ἄνδρ. ᾿Αλλ᾽ ὑμεναίοις 
Ἂς ,ὔ ΠῚ 3 3 Ὁ 

Καὶ νυμφιδίοισι δέχεσθ᾽ ῳδαῖς 

Αὐτὸν καὶ τὴν Βασίλειαν. 

Ἥρᾳ ποτ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ 

Τῶν ἠλιβάτων θρόνων 

"άρχοντα θεοῖς μέγαν 

Μοῖραι ξυνεκοίμισαν 

Ἔν τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ. 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

Ὃ δ᾽ ἀμφιθαλὴς "Ἔρως 

Χρυσόπτερος ἡνίας 

Εὔθυνς παλιντόνους, 

Ζηνὸς πάροχος γάμων 

Τῆς τ᾽ εὐδαίμονος “Ἥρας. 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

3 ΄ « ΔΝ ᾽ - 
Ἐχαρην ὕμνοις, ἐχάρην ῳδαῖς " 
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ΟΡΝΙΘῈΕΣ. 

ἔάγαμαι δὲ λόγων. ἴάγε νῦν αὐτοῦ 

Καὶ τὰς χθονίας κλήσατε βροντάς, 

Τάς τε πυρώδεις Διὸς ἀστεροπάς, 

Δεινόν τ᾽ ἀργῆτα κεραυνόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὦ μέγα χρύσεον ἀστεροπῆς φάος, 

ἾΩ Διὸς ἄμβροτον ἔγχος πυρφόρον, 

ἊὮ χθόνιαι βαρυαχέες 

᾿Ομβροφόροι θ᾽ ἅμα βρονταί, 

Αἷς ὅδε νῦν χθόνα σείει. 

Διὰ σὲ τὰ πάντα κρατήσας, 

Καὶ πάρεδρον Βασίλειαν ἔχει Διός. 

Ὑμὴν ὦ, Ὑμέναι᾽ ὦ. 

ΠΕΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ἕπεσθε νῦν γάμοισιν, ὦ 

Φῦλα πάντα συννόμων 

Πτεροφόρ᾽, ἐπὶ πέδον Διὸς 

Καὶ λέχος γαμήλιον. 

Ὄρεξον, ὦ μάκαιρα, σὴν 

Χεῖρα, καὶ πτερῶν ἐμῶν 

“Δαβοῦσα συγχόρευσον " αἴ- 

ρων δὲ κουφιῶ σ᾽ ἐγώ. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αλαλαλαί, ἰὴ Παιών, 

Τήνελλα καλλίνικος, ὦ 
, ς 7 

Δαιμόνων ὑπέρτατε. 

1" 
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Σ ᾿ ᾿ 

ΘΗ ΤΌΝ 

᾿᾿ἰ γ ων λυ, δος 



ΝΓΊΌΕ Ὲ; Ἐκ 

Ιν ἴπ6 ορεηΐηρ 566π6, ἔνὸ οἷά ΑἰΠμθηΐαηβ ἀρρθασ, παιηθὰ 

Εἰ !ρι 465 αηά Ῥαϊβιῃϑίαϊσοβ. ᾽ν βαυιβαὰ ψ ἢ [Π6 ΔΠΠΟν ΔΠΟΕ5 

ἴο ψν ῃϊ ἢ ἰΠον ἢανα θ6θη βυδ]θοίθα ἴῃ {ΠΕ 1 παίϊνθ οἰΐν, ἴῃ ν 

Ιβαύβ ἴἴ ἰο βθαυοὴ ον Ερορβ, ἴπ6 Κιπρ οὗ {Π6 Ὀγάβ, γγῆο νγὰβ 

σοπηθοίθα ψΠΠ {Π6 Αἰο ἐγ α ]οηβ, ἀπά 6. ἴΠ6 τὴν 168] ΠΆΠΊΘ 

οἵ Τογουβ. ΤΉΘΥ Πᾶν ἰακθη ἡνΠἢ} {Π6 πὶ, ἃ5 σαϊάθβ5 οἵ 1Π 61} 

ἸΟΌΓΠΘΥ, ἃ Τάνθη δηά ἃ Ἰαοκάαν, νυ Ποἢ Πᾶνα ἰθα [ἤθη ἀρ 

ΔΠ4 ἀἄονγῃ οὐεῦ ἃ τουσῇ δηά τοῖν σουηίγυ. ἀπη{}} {πΠ6 πρὶ- 

{ἰν65 τα ἰδ δὰ οιἱ  θγ 1ῃ6 (δίϊσιθβ οὗ 1πΠ6 γᾶν, δηὰ θδθρίῃ ἴο 

500[4 ἀρουΐ {πΠ6 σῃδαΐϊησ ρου θοῦ ΠΟ Πᾶ5 5ο] ἃ {Π6Π}, [ῸΓ δἢ 

οὔοΪ δηά ἃ 1ἢτ66-000] ρίθοθ, ἃ ραὶν" οἵ Ὀ᾽γ45 σοοά ῸΓ ποίῃιησ 

Βαϊ ἰο Ὀϊῖϊ6. ΑΙ Ιϑησίῃ {ποὺ σθᾶοῃ [Π6 ογθβδί δηὰ {Π6 βίθερ 

ΤΌΘ ΚΒ ἡ] Οἢ 5ῃαΐ {Π6γὴ ἔτότη 41} (ἈγΊΠ 6 Υ ῬΤΌΡΤΕΒΒ. 

Πη6 1. ᾿ορθήν. ΤΗΐβ ἀστεθβ Ψ Πἢ ὁδόν, ἴο Ὀ6 σοηβίγυοίοα 

ὙΠ ἰέναι, ΟΥ 5ΒΟΠΊΘ 5ἰγη αΥ γοῦρ. (9οβὲ ἕλοι δά πιὸ σὸ 

δἰγαῖσλι τρ 3 ---- ἀἀ ἀγα 556 ἴο {Π6 Ἰαοκάανν. ΕῸΓ {Π6 οἰ ΠΠρ515 

οὗ {6 βυθβίδηϊνο, 566 Κὔμπογ, ὃ 269. 

ὦ. Διαῤῥαγείης. “ΓΠ5. 15 δαάγοββθα, ἃ5 ἃ βουί οὗἁ ΠιιπΊΟΥ- 

οὐδ ἱπηρτθοδίίοη, ἰο ΕἸπο ριάθβ. ὙΠῸ πνογὰ ΟοΟῸΓΒ ΤγΘα  ΘΏΕΪν 

ἴῃ 1ῃ6. ογδίουβ, θββρϑοίδ!!ν Πϑυηοβίῃθηθβ, ἴο ΘΧρῦθϑβ ἃ υἱοί θηϊ 

ρΡαββίοη οὐ οἴογί οὔ {πΠ6 ρϑύβοῃ ἴο ὑγῃότη ἰΐ ἰβ Δρρ θὰ ; 85, [ὉΓ 

ἰηβίδηςθ, οὐδ᾽ ἂν διαῤῥαγῆς ψευδόμενος, ““ ποΐ ἜγΘῃ 1 γοὺ Βρ 

ὙΠ ᾿γίησ," Ὑταηβίαίϊθ μοι, 7αψ ψοῖι 8ρί1. ---- ἥδε, 1. 6. 
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κορώνη, διιὲ ἐιὶ5 τάν ΘΗ. ---- πάλιν, ϑαοῖς, ἴῃ [ῃ6 ορροβὶῖθ ἀἶἴγθο- 

τἰοη. 

3. πλανύττομεν. Α ΞοΠοΙἸαδί σρθᾶκβ οὗ [Π15 νου δ5 Αἱ- 

τἰς ἴῸΓ πλανώμεθα ; ἀῃὰ ϑυϊάδ5β, οἰεά ὃν Βοίῃθ, σοηβιάθυβ 1 

85 ἃ σοιηΐς υ8ᾶ96 ; ΡΘΥΠΔΡ5 1ΐ τηᾶν θ6 τθηάθγθά, Τλν αΥ τοῦ 

ἐγαπιρίης 2 

4, ἄλλως ΞΞΞ μάτην, ἐο 0 Ρι7}056. 

5,6. τὸ .... περιελθεῖν. Ἐὸτ {ῃ6 σοπδίτασίοῃ οὗ {Π6 

ἸηΠηϊ να ἴῃ βθηΐθηοθβ Θχρ ΓΙ ββίησ Θχοϊδηηδίίοη, 5686. ΚΟΥ, 

δ 808, Ἀρδιη. ὦ. 8566 αἷβο ΟἸουάβ, 268, ποίβ. 

11. οὐδ᾽... ἘἘξηκεστίδης, ΪΝοΐ ουοπ Εαοκοδίϊα 65 σοι 

γεγοοῖθα ἐδ εοιγίγῳ ἤδπεοθ. “ΓΠΘ πδηη6 οἵ {Π15 Ῥϑύβοῃ οο- 

ΟΟΥΒ ἴῃ ἴνγο ΟἾΠΘΥ ρΐδοαβ οὗ [Π6 ρἷαυ, [1π65 766 ἀπά 1512, 

Ηδ6 ννὰβ οὔϊδβη 1ηἰτοάποθα Ὀγ [Π6 σουηϊο υγυ]ῖθυβ, δηα βϑιτσιΖοά 

85 ἃ ΡΘΙβοη οἱ Ὀδυραυδη οΥ σὴ, γηὴο Παά ὃν ἔταυαα]θηΐ 

γθδη5 σοί ΠΙπη56] Γ ΘητΟ ἃ δηοησ {Π6 ΑἰΠθηϊδη Οἰ[1ΖΘΠ8. 

ΤΠ6 πηθδηϊησ οἵ {Π6 δῆβννϑι. οὔ Ῥαιβιῃοίαϊσοβ, {Π6ῃ, 15, “" 78 

ἃ ΓΘ {Ἀγ Ποι οἵ (ΠΔῃ ΕΣΧΘ Κι 65 : ονθῃ Π6 οου]ά ποί ἀἸβοθτη 

ι. “1 ψουἹά ρυΖΖὶθ ΕὐΧθ δι 65 ΑἸΠΘη5. {τοπλ {Π15 5ρ0 

ΒΙΏΊ5Θ ΙΓ τὸ τᾶ Κα ουἱὐ ΑἸΠ6Π5 τοίη Πθτθ.᾽ 

19. οὗκ τῶν ὀρνέων, ᾿6 οΓ {6 ὀΐγαβ ; 1. 6. ἴῃ6. δΙΓά-56 116 Γ 

ΟΥ Ρουϊΐθσοσ. Π6 δχρυθββίοῃ 15 πκ6 ἰπαΐ 1η {ῃ6 ΟἸουάϑ 

(1065). οὗκ τῶν λύχνων, ἐδ ἀεαΐεγ τη ἰαηρ8. ᾿ΓΉΘΤα 15. αἶβο 

δὴ Δ᾽] βοὴ ἤθ616, 8ηα ἴῃ ΠΠη6 16, ίο (Π6 ἴονψῃ οἵ Οἴπος. 1ἢ 

Ατροί!β, τ ὨΙΟἢ, ἀοοογάϊησ ἴο ἃ ϑοῃο !αβί, μα βαῆδυθα βενθσο- 

Ιγ ἀατίησ [Π6 σαιηραῖὶρη νυ Ὠοἢ δπάβά, Β. Ο. 418, τὴ 1πΠ6 Ὀδί|68 

οἵ Μαηίϊπθα. ὅθε "ΓΒ νυν 4}1, 0]. ΠΠ. Ρ. 949. 564. 

14. Ὁ... . . μελαγχολῶν, ΤἼε ροιξογον ΓΜοοταίο5., δοῖην 

ψιαά. ῬΙΜΙ]οογαίθϑ ννουἹα βθοὴ ἴο πᾶν θη ψ6}}] Κῆονη ἃ5 

8. ἀθδίθὺ [ἢ ὈΙΓα5 ἰὴ 1Π6 Αἰῃθηΐδη τηᾶτκοί. Ηθδ 15 ἀσαίη ἴη- 

ἰτοἀυπσοα ὃν ἰῃ6 ΟΠουιβ (ν. 1070), θα ἃ τουναγὰ οἵ 96 

14] 6 ηΐ 15 οἴδσθα [ὉΥ δὴν ομθ γνῇο Ψ}} Κὶ}} ὨΪπη ; [ῸΓ Δ ΠΥ ΟΠΘ 

ὙΠῸ Μ01} ἰακ6 πὰ αἰϊνθ, ΟυΥ (α] θηί5 : ---- Π]5. γϑιῖοῦβ οἵ- 

ἴβηποοθβ ἀσαϊηβί {Π6 τϑοβ οἵ Ὀιγ45 θοίησ δηαπηθσαίθα, 
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16. ὃς... ὀρνέων. 'ΤῊΪ5 τοίθυβ, οὗ σουγβα, ἰο [Π6 {806 

οὗ 1Π6 τηθίδιπουρῃοβιβ οὗ θσειβ ἰηΐο [Π6 Ερορβ, οὐ ἤοροο, 

ἴου νυν! ἢ, 566 ΟυἹά, Μείδμ., 1]. 425. βεᾳ. ὙΥ ΠῚ τορι ἴο 

16 Ηοοροο, οὐ Ηυρροο, δτγν (Ρτεΐαςα ἰο ΤΙ γαηβίαίίοη οὗ [Π8 

ΒΙΓ45) Πδ5 [η6 [Ὁ] οννησ ποῖθ. “" Α.5 {Π15 ὈΙγὰ δοΐβ ἃ ρυῖποῖραὶ 

Ρᾶστΐ 1η {π6 ρίαν, [Π6 τβϑάθυ τηᾶν ποῖ θ6 ἀϊβρβαββά ἴο 566 1ῃ6 

[ΟΠ] οννίησ ἀθβογιρίοη οὗ [ἴ: -- Αἴ Ῥϑηντῃϊνν, [Π6 [Ἀγπὶ ἰο 

ὙΒΙΟἢ {815 4, ἀπουναῖοα ἰγασί 5 ἃ Βῃθθρ να Κ, ννὰβ ἰαΐθ- 

Ιγ 5ῃοί ἃ Ημιρροο;, ἃ 5ο]᾿Πἰ|ὰγὺνν Ὀἰτά, ἔνγο Ὀθαίησ βθίοπὶ βθϑη ἴο- 

σοϑίμου, δηά ἴῃ (ῃ18 Κιησάοῃι ΘΓ ὈΠΟΟΠΊΠΊΟΗ ; ΘδΚθῇ [ἴῃ 

Εἰ σγρί, ἡγΘΓΘ σΟΙΏΠΊΟΗ, ΠΟΐ ΥΘΙῪ “ΙΕ σΆΤΙΟυ5. ΒΘ οἶ 5 ἀ6- 

ΒΟΙρΡΙΙΟη οὗ 1{ 15 γθύυ οοσγθοί. ἴΐαρα οὗ [᾿πηξρυ8, ἰὰ Ηὰρο 

οἵ Βυβοη. ΤῊ Ὀϊγὰ 15 οὗ ἴῃ6 ογάϑσ. οὔ Ρίοφ : 115 ἰθησίῃ 

ἔγγονα ᾿Πσ0ἢῃ65., Ὀγθδα ἢ πἰπθίθθῃ ; ὉΠ] ἀθονα ἴννο πο 65 Ἰοὴσ, 

ὈΙΔΟΙΚ, 56 πάθυ, ἀμ βοπηθυν δαί ουγγθα ; ου88 Π8ΖΘΟΪ ; ἰοῆσιιθ 

ΥΘΥῪ 5Πουΐ δπά {τἸδησιϊαῦ ; Ποδα οὐπδαπηθηΐθα νυ ἃ ογαβί, 

οοηβίβιησ οὗ ἃ ἀοιθίθ γον οἵ δαίμουβ οἵ ρᾷῖὶθ οὔϑῆσθ ςο1- 

ΟΥ̓ ΠρΡρΘα τ Ὀίδοῖς ; ΠΙσῃαβί δροιυΐ ἔνγο πο Πθ5 ἰοησ ; πθοκ 

ΡαΪθ σά ἀϊβῃ Ὀγόνγη, Ὀγθαβδί ἀπ Ὀ6 ἢν ΜΠ] : θᾶοῖ, βοαρα- 

ἰαγ5,) ἃ ψψίησβ οσοββθαά ψν ἢ Ὀγοϑα θὰγ5 οὗ δοκ δηὰ νυ ῃϊΐ : 

Ι6ββϑὺ οουϑυίβ οὗ [η68 ννίησβ Πσῃς Ὀγόνη, ΤΌΤΩΡ Μ Π116 ; 1Π6 (4}} 

οοηβίϑίβ οὗ ἴδῃ ἰθαίμθυβὶ θοῇ τηδυκθα σῇ νὨϊ6. πνΠΙΟἢ, 

ΏΘη οἰοβθά, δϑϑατηθα (ῃ6 ἰουη οὗ ἃ οτϑβοθηΐ, {π6 ΠΟΓῺ5 

Ροϊπίϊησ ἀοννηνναγάβ ; ἰθσβ 5ῃουῖ πὰ Ὀ᾽δοῖ. Οτοβὲ ἀβαδ!ν 

(8115. θθ πὰ οἡ 115 πθοῖκ, θχοθρί θη ΒυγΡΓΙβοά, ἀπά ἴἤθη 

οτθοΐ, ἀστθϑίησ θχϑοῖν ψγἢ ΡΊΠΗΥ 5 σμυδοίου οἵ 1. “" ΟΥἹ8- 

τὰ νἱβθηάα ῥ᾽ 1 1}, ΘΟ γΆ ΠΘ 5 Θαπλ ΒῈ ΡΥ σΘη5646 Ρ6Γ ἰοησὶ- 

τἀ! τ ΟΔρ 115.) ἡνἤοβο δηποίδϊου, 1) ] θοδιηρὶιβ, ΠἸΘ ΓΙ ΟῺ5 

ΔΩΟΙΠΘΥ Οὐγοι5 ραν συγ οὗ (Π15 Ὀἰγὰ : “" ΝΙΔ ΠῚ ΘΧ ΒίθυσουΘ 

πη ηο ρτεθοὶραὰ σοηῆοϊ!." Βονίοῖ, Ὗο]. 1. 69 ; ΡΊτη. γὰ- 

τογατη, 688, [Ιὴ ὥυγθάθη, [Π6 ἀρρθδγδποθ οὗ 1ῃϊ]5. Ὀϊγὰ 15 νὰ]- 

σαυν σοηβίἀοτθα ἃ5 ἃ ρτεβᾶσα οἵ νγᾶγ, δηά ἴΐ νγὰ8 ὈΥΠΊΘΥΪΥ 

ἀθοιηθά ἴῃ ΟἿΣ ΘΟΙΠΙΓΥ ἃ (ὈΓΘΓΌΠΠΠΟΙ ΟὗἁἨ βοῖηθ οδἰδηηϊίν.ἢ --- 

Ηἱϊξίογίεαϊ Τοιι" ἐμγοιισῖ, Ῥοπιδγοἰτοβἠῖγε, Ὁ Εϊοπατὰ Εηίοῃ, 

88" 
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Ε:54.. Ρ. 17. Τιομάοῃ, 4ϊο, 1810. ΤΠ ραγῇ συ δ τηθηιοπθά 

θγ ΠαΙθοδιηρὶιβ ἰβ ουβοσνθα Ὀγ Αγιβίοι!θ α͵βο, γηο δα ἀ5 1παΐ 

1Π6 ὈΙΓὰ σἤδησα5 115 ΔΡρΘαΥΆΠΟΘ ΒΌΠΊΠΘΥ 8 Π6 ν»]ηΐΘΥ, ἃ5 πιοϑῖ 

οὗ 1Π6 οἴπϑυ να ὈΙγάβ ἀο.7 οη ἀθὺ Μύμ]|6 (Βεοιτᾶσθ ΖῸΓ 

Οὐ Ποϊοσῖθ ὐὐθομθηϊδηάβ, Ρ. 84) βὰγβ οἵ ἴπ6 Ερορβ, {Ππδΐ 

1 15 ΤὈππα ἴῃ στοαί ΠυΠΊθΘΥ5 ἴῃ ατθθοθ, ἴῃ [Π6 τηοηΐῃ οὗ 

Ξαρίθηθου, θα πηοῦΘ 56] ἀοπὶ ἴῃ βρυίησ; ἱπαΐ 1 15 ἐπα οὗ 

1η6 οἰθαπάθυξ ΠΘᾺΓ {Π6 σοδϑβί, ὅζα. 

ὙΥμαΐ 15 1ῃ8 ροϊηΐϊ οἵ [ῃ6 ρῇγαββ ἐκ τῶν ὀρνέων, ἴῃ 1Π15 Ρίδ66, 

85 θ6θὴ ἃ 4φαδβίίοη. 6 ϑοῃο αβί Ἔχρίδιηβ 1 παρ᾽ ὑπόνοιαν " 

ἔδει γὰρ ἐκ τῶν ἀνθρώπων ;: 1. 6. Ἰηβίοδα οἵἨἉ Ξαγίησ ἢ6 νψγὰἃ5 

σμδησθά [τομὴ ἃ ἡιαη ἴο ἃ ὈΙΣα, ἴΠ6 ροδί σῖνεβ 8ὴ ὑποχρθοίθα 

ἴση ἰο ἴΠ6 ὑγοτβ δηἀ βαύβ, τοῆο δεσαπιθ α δῖγαά {γοηε ---- ἐδ 

δὲγα5. ῬουσΊθυ 5 ΟΡΙΠΙΟῊ 15, “" ὙἹἀδίαῦ γοοα ὄρνεα τηΘί ΡΟΥΘ 6 

ΒΙ σΠ]ἤσαΓΘ. ΠΟΠλΪΠ65 βιρεῦϑος δυΐ ἰδυ65 εἰ ἱπεοηδίαπέεβ ; ὮοΟ 

5ΘηΒ.1: ΘΧ ΠΟΙΏΪΠ6 ΒΌΡΘΙΒοΟ, δαΐ ἰΘνἹ] δ ᾿ποοπβίϑηϊξθ, δοίιι5 θϑί 

8165 ΒΌΡΘΥθιι5, δαϊ ἰΘν]5 οἱ Ἰησοηβίδηβ.᾽) ΒΥΌΠΟΚ γα]θοίβ [Π]15, 

διηἃ οοηδβίγιοίβ. ““ ὃς ἔφασκε τώδε (μόνω) ἐκ τῶν ὀρνέων φράσειν 

νῷν τὸν Τηρέα τὸν ἔποπα, ὃς ὄρνις ἐγένετο." ῬΘΥΠαΡ5 (Π6 6Χχ- 

Ρἰαπαίοη οἵ 1Π6 Ξξομοιαβί, δηά {μα οἵ Βευσίθυ οοπηθὶ πᾶ 

ἢ {Π6 τοηᾶτὶς οἵὁἨ ὅδτν, ἰπαΐ ““ [Π|5 15 ᾿Ἰπίθηαθά 85 ἃ 5: ΤΌ ΚΘ 

οἵ βϑίιγα οὔ ἴπῃ6 ἰδυτν οἵ [ῃ6 ΑἰΠϑπίβηβ," ΓΔΥ βισσθβί [6 

{πὰ6 τηθδηΐϊησ οὗ {πΠ6 ροϑῖ, ββρϑθοῖδ! }ν ἃ5 ἴῃ 6 σθῆθσαὶ Ὀθατίησ 

οἵ 1Π6 ρίαν 15 ἰο θ6 δβχρἰϑιηθά ὃγ {π6 οἰγοιυμηβίδησαβ δηᾷ σχ6- 

ἰαϊοηβ οὗ Αἰῃθηίδη αἴἴαιγβ. 

17. Θαῤῥελείδου, 1. 6. υἱόν, ἐπιὶ8 5οη οΓΓ ΤΠαγγοϊοϊ65. "ΓΠΘ 

Ἰδοκάανν 15 δ! θά 1Π6 βοὴ οἵ ΤΠδυυθ οι άθβ, δοοογάϊησ ἴο 

ΒΟΠ6, Ὀαοδαβα οἵ {ῃ6 ἸΙοαυδοῖίν οὗ {παῤ ᾿παϊνιάπα], ΠΟΒ6 

ὨΒΙΠ6 γγὰ5 ΑΞΟρΟάοτοβ : δοοογάϊησ ἰο οἴμουβ, ΠΌΥΩ ἢἰβ 5ΓῺ8}} 

βία! 76. ΟἹ 50Π16 ΟἴΠΘΥ ΡΟΪηΐ ἴῃ ΠΙΟΝ ἃ τϑβθιηθίδησθ τηϊρῆςξ 

θ6 ουπά οἵ ἐαποϊθα. 

18. ὀβολοῦ... .. τριωβόλουι (ἀϑηϊῖνο οὗ ρτῖςβ. 

19. ἄρ΄. Ἐὸγ ἔπα φοποϊϑῖνα βἰσηϊοδίϊοη οὔ ἄρα, 566 1ῃ6 
Θχϑοί δηλ  γ 515 οἵ Ηδτίθηνσ, “6 Ῥασγίϊου]15.᾽) Χο]. 1. ΡΡ. 448, 
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449. 8:66 αἶβο Κὔμπου, ὃ 924. 8. ἴῃ {Π15 ρίασθ 11 ᾿γηρ] ]αξ 
ἃ βοτί οἵ σοῃβθάιθηςθ οὗ [Π6 ρτεοθάϊηνσ βίαἰθπηθηΐ ; 85 1ἴ 6 

Ἰηθη 464 ἴο 5ᾶν ἰμαΐ [Π6 νἱοϊουβ {10 8 οὗ [ῃη6 ὈΙσά5 ἡ σα ποίἢ- 

ἰησ' ΧΏΟΤ6 ἴῃδη τηϊσῃξΐ αν θθθὴ δχρϑοίβα ἔτόογ [Π6 σπαγδοίθυ 

οὗ 1ῃ6 τηϑῃ γγῆο 5οἰ4 ῃθῖη. Γτδηβίϑίθ {πΠ6 ψ ΠοΪα ἴπ6. Ἅπὰ 

ἐμοῃ αοοογαϊησῖν ττογ6 ποἰηρ διέ ὀτέηρ. 

20. κέχηνας, Δα άγαβ5βεα ίο {π6 Ἰαοκάαν. ---- κατὰ τῶν πετρῶν, 

ἀοιση, ἐδ γοοΐ!8. 

22. ἀτραπός, α ἰγα!σΐ, ΟΥ̓ ραίϊ,; ὅδός 15 ἃ τΤοα(, τα. ΟΥ̓ 

δίγοεί. 

28. ἘΣ κόρακας ἐλθεῖν. ΓΠΘΙΘ 5. ἃ ρὰπ ἀροη (Π6 ἀουὈ ]6 

γηθδηϊησ οὗἩ [Π6 ρΡῇγαβθ, νυν ΠΟ ἢ 15 σΟΥΠΙΠΟΠΪΥ τιϑ64 ἃ5 ἃ ἸΟσΟ56 

Ἰπηργθοδίίοη, (Ὁ ἐο ἐδ εγοιῦδ, Ὀὰϊ ΠΘσα Αἰ] 465 αἰβὸ το 1Π6 

Ιηΐθπίίοη οὗ [Π6 ἴννο οἱ πηθη ἰο υἱβιί ἴΠ6 οἱέν οἵ 1Π6 Ὀἰτ5. 

29. Ἔπειτα. ΕὉΓ [Π6 56 οὗἉ [Π]5 ραυΈο 6 Ἰῃ αιθβίίοηβ οὗ 

βίο ἰΒῃ πηθπί, 5866 Καμηθν, ἃ 944. ὃ (6). 

80. ὦνδρες... . λόγῳ: ΤΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 5 5814 ἴο 6 ὈοΥ- 

του 64 τομὴ ἀθθαίθβ 1η 1[Π6 ΡΟ Π|6 8] ἀ5ΒΘυΉ 165; θαΐ ᾿ἴ νγὰ5 ἃ8 

Ὑ06}} ἀρρ!!6α ἰο Πἰβίθῃμθυβ ἴο δὴν αἰβοιββίοη ὙΥ Παίθυ θυ, ἃΠα 15 

ΠοΥΘ {γη}Πατ]ν ἰγαηβίθυγθα ἰὼ (ῃ6 βρθοίαίουβ οὗ [Π6 δφοπηῖο 

ΤΟΡΙΘβθηίδίοη. 

91, Νόσον νοσοῦμεν. ΤΠ6 σοϊηῆοη τρὶς σοπβίγποίοη 

οὗ 1η τ ηβιι να νουθ5 ἰα κιησ ἀἢ δοοσιβαίϊνα οὐ ποιηβ ΜΠ 51η}- 

1187 5᾽ σῃ! ΠοδτΊΟΗ. ---- Σακᾷ. Δ σοιηηοη ΠΆΠΠ16 [ὉΓ βίανθβ δηΐ 

βϑύνδηίβ οὐ θαγθαυίδη οὐ σίη, ματι σαϊανὶν ΓΤ γδοίδηβ ἢ ΠΘΥΘ 

ΔΡΡΙ Θά ἰο ἃ ἱγτασίο ροϑί παπιοὰ ΑἸἰκθβίου, οὴ δοοοιηῖΐ οἵ ἢΪ5 

θϑίηρ ἃ ἰοσεῖσηθυ. ἴη {π6 Ουτορεάϊα ᾽ἱ 15 ἴΠ6 ἤϑιηθ οἵ 1Π6 

σΟρΡΘατου οἵ Κίησ Αβίγασαοβ. 

9.2. εἰσβιάζεται, 15 Γογ οἵη ᾿ιϊηιβεῖ [ ἵπ ἢ 1. 6. 15 σοῃβίδηι! 

Ὁγῖησ το (γιὲ ὨΙη56]  Ἰηΐο {(Π6 ΠιιΠθ 6. οὗ ἰασαὶ οἰ ΖΘ 8. 

ΕοΥ δὴ δοοουπί οὗ [ῃ6 σᾶσθ τ Ἱἢ ν Βοἢ (Π6 στρ 5 δηα ρτῖν]- 

Ιαρθβ οἵ οἰ σθηβηϊρ  ῚΘ σιατάθα αἱ ΑἴΠθηβ, 566, θθβίἀθβ 

οἴου ψουκ5, διην τ) Πῖοι. αὐ, ἀηα ἤομι. Απηϊᾳ.. τί. Οἱ- 

υἱέαϑ. 
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99. φυλῇ καὶ γένει. ἘῸΥ [Π6 ΡΟΙΠΠ168] χηθδηΐϊησς οὐἁἨ ἴΠ686 

τουτη5, 5866 Ηθυηδηη 5 ΡΟ 168] Δ ΠΠ 4.165. 

84. σοβοῦντος. 5 ΡΔΙΓΟΙΡΙ6 ἀρΡΡ 165 ρου αΥν ἰο 1Π6 

βοαγίησ αἰὐαν οἵ Ὀϊ45, ἸπΠουρῇ 564. τΤηθϑίδρῃουῖσδ! ν ἴο 6χ- 

ΡΓΘ85 1Π6 δαί οὗ ἐἸσμίθηϊησ οἵδ, ἴῃ σθπθτα!. ᾿Ανεπτόμεσθα, ἰῃ 

[μ6 [Ὁ] ονίησ ᾿ἴη6. 15 150 56 ἴῃ ἃ 51 Π}}Ὁ νὰν ; δηα ἀμφοῖν 

ποδοῖν ἴ5. ἃ ΘοΟΙΏΪΟ ἱποοηβιβίθηου ἢ [Π6 ΡΥθυϊοὰβ ΘΧΡΥΘΒΞΙΟΗ. 

Ηδ6 οουϊά 5ᾶν, υδίησ ἰδησπᾶσα τηθία ΒΟΥ οαΠν, Τ776 ἤσιυ αἰοαν 

ἤγοηι {6 οουηέγῃ. Ὀυϊ Ἰηδίθαὰ οἵὁἨ δἀαϊησ τοὐέῃ, δοίδ, ιοΐη, 58, Π6 

νγὰ5 ΟΡ] σοά ἴο βαθβιταία τοὐέλ, δοίΐ, [66]. ᾿ΠΘῪ Ὠδνίησ ποί γοϑί 

θθϑθῃ δοσοιητηοάαίβα ΜΠ [ῃ8 ΨΊησ5. 

56. ἐκείνην, ΘΙΩΡΒΔΙΟΠν, “ ἐλμαΐ στθϑαΐί οἰίγ.᾽ 

57. μὴ οὐ. Ἐὸν [Π8 86 οὗὁὨ 1[Π15 ἀοι]6 ποσαῖνθ, “ ἤθη 

οὐ οὐ ἀποίπου ψογὰ νΏΙΟἢ τᾶν θ6 σοηβιάθτθα ἃ πϑσαῖϊνθ ᾽ἢ 

ΟΟΟΌ 5 1η ἃ ργθοθάϊηρ οἰαυδβα, 566 Κὶ ὁ 818, 10 ; αἷβο Μαί- 

1Πΐοο, ὃ 543, Πο 5ιρρ]165, ἰο σοῃηρ]ϑίθ [ῃ8 58η56, Β0γὴ6 500 ἢ 

τγοτά ἐ5 νομίζων, ποΐ Πιαϊίησ ἐπα οἱΐγ, α5 οοπδιἀογῖησ ἐέ ποί 

ἐο 6 σγεαΐ ἀπά Παρργ. 

98. Καὶ... .. ἐναποτῖσαι, Δ πά σοηιηιοΉ, ἰο αἰ ----- ἐο Ρα αἰδαῃ 

ἐ]οῖγ᾽ πιοπον ἴπι; ἰ. 6. ἰο νγαβϑίβ ΤΠΟΠΘΥ ἴῃ ἰαυνβαϊίβ, γΠ]Οἢ. 18 

[π6 πλοῦ βρθοϊῆς τηθδηϊησ οὗ ἀποτίνειν. ΤΠ6 ροδί ἰπσθηὶ- 

ΟἸΒΙΥ δηἃ τ ΠΥ σογ θ᾽ η65 ἴῃ [Π6 τ] Ισ]6 οὐἁὨ [815 ᾿π6 οπθ οὗ 

1η6 στοαί Ὀοαβίβ οἵ 1ῃ6 ΑἸἰΠϑηΐβηβ, παυηθὶγ, [Π6 ΠΡΘυαΠν ἢ 

ὙΠ Ιοἢ [Π6 οἷν 5. ΤΘΒΟΌΤΟΘ5. [Ὁ ἸηΒιΤΠΟΠΟη 8 Πα ΔΙ θη θηΐ 

Ὑγ6 16. ΟρΘηΘά ἰο ἃ}1] σομηθυβ ([ῸΥ ἃ ῬυΠΟΌΪΑΥ ἀ 6.81} οἵ τυ ΒΟ ἢ 

566 [ῃ6 ογαίίοη οἵ Ῥαδυοϊεβ ἴῃ ΤΠ Ον 1465, [10. 11... ἀπα [Π6 

Ραμποσυτίουβ οὗ ἰβοοταίθβ, ρρ. 15, 160, ἀῃηά ποίββ, ρρ. 78, 79, 

ἘδΙτοη 5. δα! Ποη). πα 1Π6 ποίοτϊοιβ ἰόν οἵ {ΠπΠἸσϑίίοη ΤῸΥ 

ὙΠ Οἢ ἴπ6 ΑἸΠΘηΪδη5 ἡ τα 50. οϊΐθη στρ δοῃθά, ἀπ ν]οἢ 

Αὐἰβίορπδηθϑ Θχροβϑα ΜΠ Ἰηβηϊ6 Βρι ἢ δηα ἀγΌ ΠΘυν ἴῃ [ῃ6 

“« Ὑγ85ρ5.᾽ 

89, τέττιγες. ΤῊΘ οΠΙρρίησ οἵ {π6 οἰοδάξβ ΟΥ τέττιγες 15 

ἃ 500]6οὐ οὗ τϑαπθηΐ Δ]] υδίοη ἴῃ {πΠ6 ασὐθοκ ροορίβ, ἔτοτα Ηο- 

ΠΟΙ ἄοννη. ὅ'66 Πια4, 1Π..151]1, πὰ ποίβ. ἀροὴ ἴΠ6 ρᾶβϑᾶρβ. 



5. 6 ΤΟΣ: 192] 

ΕῸΓ ἃ ἀαβοτὶρίίοη οὗ {π6 ἰηβθοΐ, αηᾷ {Π6 ἃποϊθηί, {Πουρσἢ ουτο- 

θοῦ 5, 468 οὗὨ 115 Πα 115, 566 Ατσιβίοι!θὶ Η!βί. Αη., 120. ΤΥ΄. 7. 

ἡ“. Ῥασγι σα αῦν, μΠ6 Ξρθακβ οὗ 11 85 ΠΠν᾿ησ οἢ ἄθνν, --- τῇ δρό- 

σῳ τρέφεται, ---- ἀηἃ ἴῃ [Π15 15 (ΟἸΙοννοα ὃν Απδοτθοη, Οά. 43. 

566 αἶβο {π6 ποίβ οὗ ϑίγαοκ, ρρ. 182 δπὰ 185 οὗ ἰ5. ἀθυιηδῃ 

ἰγαηβίίοη οἵ Ατὶβίοιιθ. ΤΠΘ ΤΔΠΠΘΥΙ ἴῃ ΠΟ {Π6 βοππηά 

ο8}16ἀ 5ἰησίησ γῪ Αὐ᾽βίοι!α δηά {πΠ6 ροβίβ 15 ργοάπσθα, ἰ5 θχ- 

Ρἰαϊπθά 110. 1. ο. 9. ϑιναιηϊηθγάδιη Πᾶὰ5 1ῃ6 ἰο!] ον ίησ 

βίαίθυηθηῖ: ---- ““ ΟἸσαάα ἀποθιιβ σαυάδί δχῖσιβ ἐγ ρδη!}5 ρ6- 

ΟὈΠΠ ΔΙ θ 5, ΠΟΒΙΓΟ 8 Γ15 ΓΥΓΏΡΘΠΟ 51Π2}ΠΠ0 15. 4186 ἀπϑ ὙΠ} ΟΡΘ 

σΔΥΠΪα σἸ παγη ᾿απδία γα ροῦοι588, Δ ΘΥΘ Τῇ ἴα Υἱγαηΐ αὐ 5ΟηΪ5 

Ιη46 ταϑαάδίυγ." ΒΙ0]. Ναῖ.. ρ. 804, Οἷϊθα ὃν Οδηημβ, 

γοὶϊ. Π. ρ. 290. 

40. Ἐπὶ τῶν κραδῶν ᾷδουσι. Ατὶβίοι!ο6, 1110. . 50. 5Ξὰγν5 οὗ 

1Π6 οἰσδάςθ, “" οὐ γίνονται δὲ τέττιγες ὅπου μὴ δένδρα ἐστίν ᾽) : ἢ6 

8445, “ΠΟΥ Δ’Θ ΠΟΠΘ ἴῃ {π6 ρἰαίη οἵ ὕὔνστθηθ, θὰΐ {Π6γ6 ΔΙῸ 

δὴν τουηά {Π6 οἷΐν, απά οἠτο! τοΐογα ἐθεῦα αΥὸ οἶϊεε- 

ἐγ 665." 

41. τῶν δικῶν. θα ποίβ ἴο ᾿π6 98, 

44. ἀπράγμονα, {γε6 ἔγοηι ἰγοιδΐθ, ΡΥ συ] Υν νεχαίξίοιις 

Ια νυ βο5. 

45. καθιδρυθέντε διαγενοίμεθα. ἘῸτΤ [ῃΠ6 σοπδίτποιοη οὗ [Π6 

ΡΑτίοΙρ 6, 5ε6 Κύμην, ὃ 5810. Ηργα τῃ6 ρδγίοῖρθ δηά {ΠῸ6 

γΘΥΌ 816 ἰη {Π6 δουῖβί, αη θοίῃ, ἴῃ {ΠΘηηβοῖνθβ, ΟΧρυθϑ5 1Π6 

ΒΘΥΘΙᾺΪ ἃοίβ ἃ5 σοιηρ] οίοα; Ξέθο αἰβὸ Μι δ 567,565, Τθαννο8 

ΡΙΌΡΟΒΘα [Π6 ργεβθηΐ διαγινοίμεθα ; Ὀὰΐ νη γ6 σοηβί θυ [ῃαΐ 

{Π6 1468 οὗ 1Π6 νϑὺθ τῆᾶν Ὀ6 σοποαὶνθα δἰ 6. ἃ5 σΟὨ ΓΙ ΠΙΟΙΙ5 

ΟΥ ἃ5 σοτηρίοίθα, [ῃθ ΓΘ 566 ΠΊ5 ΠῸ ΠΘοθββιίν ῸΓ ΔΠν ΟἤδηρΌ, 

ὉΠ1655 ΠΡΟῚ 1Π6 δι! Πουῖν οὐὁἨ βοπηθ σοοα πη βοτρί. 

40. 47. τὸν... τόν. ΤῊ τϑρϑιοη οὗ 1{Π6 δυίϊοϊθ, θ6- 

ἴοτθ θοΐῃ {Π6 παπηθ δηὰ {ῃ6 {Ὀγίῃθν ἀθβι σπαίίοη, ΘΠ ΡΠ βΖθ5 

ἴπθιη, ἰλα Τογοιβ.; ἰῃαὶ δποϊθηὶ σοι, γν6}} πον ἴο [(Π6 

ΑἸἰποηΐδη ρθορίθ, νῆο τ ὰβ σμαησοά ἰηΐο ἴη6 ᾿ὴρορϑ5. 

48. ἧ, υβοά Δάνογθια!ν, τολογα ἢδ Παβ ἤοισπ ; 1. 6. 1{ 6 

Πὰ5 ΘΥ̓Θὺ' 566 500 ἢ ἃ ΟΥ̓ ἴῃ 4} 5. {Γᾶγ 65, 
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49. 50. πάλαι... . φράζε. ΒΥ ἃ σοπηηοη 16 ́ οη,, 1ῃ6 

ΡΙΘβθηΐ ἰβ υβθά ἢ 8 δάνθι οἵὁὨ Ξ [Π6 Ρᾶϑί ἴο πηθὰῃ ἠαϑβ 

δοθη ἀοΐηρ απὰ ἐξ δἐ{11 ἀοΐησ; ᾿θγθ, μαϑ δδθη, ἐἰυὶβ ἰοη}5. ἐΐπιθ 

ἑαίκῖη δ τ. 

51. ὡσπερεὶ δεικνύς, α5 1 ᾿6 το γ6 5]ιοιοΐης. 

δ. Κοὐκ.. .. οὐκ. ΤἼΘ σοιηθιπδίίοη οἱ ρδυίοὶθβ ᾿ηΐθη- 

5165 1ῃ6 Ἔχργαδβίοη, ΤἼ]ῸγῈ ἐ8 ποὲ Ποῖῦ ἐμεγε αὐ πο ; 1. 8. 

1 πιιδὲ 6 ἐπαΐ ἐδ 676 αΥ. 

8. ποιήσωμεν. ΟΡδοῖνα [ῃ6 ἴοσοθ οὔ 1ῃ6 δουῖβί ἴῃ {Π6 

5] πον ἴο ΘΧΡΊΘ55 ἃ βιηοὶα δοί. “ΓΠΘ ργθβθηΐ ἤθγθ ννου]ά 

ΠΡ ΙΥ ἃ τϑρϑιῇοη. 

54, οἶσθ᾽ ὃ δρᾶσον. Ἐὸτ ἃ [{}] ἀη δοουταίθ χρη ΠΟ η 

οὗ {15 Ἰάϊομι, 5ε6 Μιί. ᾧ 511. 4. Τ{ ὀσουϊβ πϑαυθην ἴῃ [Π6 

Ατἴς τ Υουβ. Θβρθοία! Πν 1Πῃ6 ἰτασὶο ροθίβ. ὅδ ὅορῃ (4. 

Ὅν. 548.: υἔρ.Μαά;, 6θῦ; ὅτδ.᾽ 0 ΡΗΘ ΡὮγαΒ6.)) 58Υ5 

Μδίϊθθ, “565 ἰο Πᾶνθ 8156 [ἸῸΠῚ ἃ ἰγϑηβροβιίοη. 

Ηδτθ, [ῸΥ ἰηβίδηοθ, Δρᾶσον οἶσθ᾽ ὅ; [120 τ, --- ἀοδέ Κποιῦ 

εὐαι 32 '᾽ΤΠ6 τῃϊγ ρϑύβοῃ οἵ {π6 ᾿πηρθυαίίνα 15. αἶβο ὑϑβϑὰ 1 

[Π6 βᾶτη8 γᾶν. 66 [Π6 58Π1|6 Θχριϑββίοῃ,ς νυ. 8. ---- σκέλει - - .. 

πέτραν. ΤΠ6 ϑομο ϊαβί, οθα Ὀν Βοίῃθ, βᾶυβ ἴπθυθ υγὰβ ἃ 

ΡΤ ΥΌ]Δ] ΘΧρυ ββίοη ἃΙηοηρ ἴΠ6 θογ5, Δὸς τὸ σκέλος τῇ πέτρᾳ 

καὶ πεσοῦνται τὰ ὄρνεα, (ὐἶτ6 ψοιγ7) ἴεν ἰο ἐἶια γτοοῖς απα 1116 δὲγ ἐδ 

εὐ! {αἰ ; ποῖ ἀμ] 1κ6 {Π6 τηοάθυῃ ποίϊοη οὐ σδιομῖη ΙΓ 5 

θγ βρυϊη ΚΠ 5810 οἡ {Π61} 1815. 

517. τί.... οὗτος; Ἰγλαΐ ἀο γοῖι δαῃ, {εϊίοιῦ 3 ---- παῖ, 1Π6 

ΘΟΙΔΠΊΟΠ ἰΌτ οὗ δἀάγοββιηρ ἃ βθυνδηΐ, ἃηαἀ {πϑγθίοσθ οοηβα- 

Ε͵Ἰθα 85 ἀἰβγθβρθοίίαὶ ἰο ΕἸρορϑ. 

ὅ8. ἐχρῆν . .-- καλεῖν, ΤῊ ᾿πηρΘυβομδ] γετῦ Βοίησ ἴῃ 

[Π6 ραβδί ἰταηβίθυβ [Π6 ψν ΠΟ] ΘΧρυ ββίοη ἴο {πΠ6 ραβδί, δου ρἢ 

[6 ᾿πΠηϊῖνο 15 ρτθβθηΐ, [μϑυθίοσ Πρ] υἸηρ, ρουμαρβ, τορθαίθα 

ΟΠ ησ. 

61. τοῦ χασμήματος, τὐ]αΐ α ψαιῦη } ἘῸΥ σοηϊίνο οἵ οχ- 

οἸαπιδίίοη, 566 Κὶ. ᾧ 974. 5ὅ. ΟὐΙΏρΡ. αἰβδο ΟἸουάβ, ν. 158, ἀπά 

ποίθ ἴο {πΠ6 ρᾶββᾶσϑ. 
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63. οὕτως... ... λέγειν; Βοίπα ρΡυποίυαίαβ {Π6 Π1η6 νν}ἢ- 

ουΐ Π6 ἸπἰΘΥτορϑίϊοη, ---- Οὐδὲ κάλλιόν ἐστι λέγειν τι οὕτω δεινόν, 

Αἰϊφια ἐαπὶ ἐοεγγ δια πὸ ποηυΐπαγε φιΐάδηι ἀδεεὲ; “ΓΤ ΕῚΘ 

ὈδιοΥ ποΐ θυύβθη ἴο πιθῃίοη 850 [θυ] }]6 ἃ {Πϊησ. Βαΐ (Π6 ρο- 

ΒιΠοη οὗ 1πΠ6 ννογάβ δηὰ {ῃ6 ῃδίασαὶ οοηβίγποίοη οὗ δέ ἴῃ 

οὐδέ οοπῆϊοίβ νν!ἢ [Π6 Ἰπ θυργθίϑίοη. ὅϑθνυθσαὶ οἴμοὺ θχρίδ- 

ΠδΙΙΟΠ5 816 σίνθβῃ. ΤΠ6 Ξομο !αβί βαυ8, --τ- “΄ Οὑτωσί τι δεινὸν 

οὐδὲ κάλλιον λέγειν, τουτέστιν, οὕτω δεινὸν ἔχομεν ἐκ τῆς ὄψεως, 

ὥστε ὀρνιθοθῆραι νομίζεσθαι. Οὐδὲ λέγειν σε τοῦτό ἐστι κάλλιον, 

ὅτι ἐσμὲν ὀρνιθοθῆραι " : 1. 6. Τ7ε παῦε βοηιεί ἴηι 80 {δαγ[μϊ ἦτ 

ΟἸγ7᾽ ἰοοἷ; α8 ἐο δ ἐδοιισ]έ δὶγἀ- πιπέοΥ 5; δι τέ ἐβ ποΐ τεῦ παπάᾶ- 

80Ή16 {07 γοῖι ἰο δαῃ ἐπαΐ τῦ6 αγὰ διγα-]ιιέογβ. “Γακίησ 1[ῃ6 

ΡΓΘβθηΐ ραποίαδίοη, νυν ΠΙΟἢ 15 ΠρῸπ {Π6 ὙνΠΟΪ6 το Βα ϊ8 0 }6 

ἴο ἰῃ6 σοπηθοίίοη, γα πηιιϑί συϑίδυ {Π6 σνοσὰβ ἴο {ῃ6 δἰδιπ 

τηδηϊ οβϑίθα ἃ Πα Θχρυθββθα Ὀγν {π6 ΤΎΟΟΠΙοβ, 8Π4 να ΠΥ 

{γα ηβἰαίθ, ᾿πίθυγοσαίνὶν, 15 ἐμεῦ ἀπῃ ἐπησ 80 ἀγεαάᾷει 

(1. 6. ἴῃ οὐγ ἀρρβδῖδηςθ) απὰ ποὲ παπαβοηιεῦ ἰο αι 3 1. 6. Ασα 

γγ6 50 {τσ ἃ] {Παὶ νοῦ ἤᾶνθ ποίησ ὈΘίίου ἴο βὰν ἴο 5 {Πδῃ 

{παῖ Ὁ 

60. Ὑποδεδιώς. Α πδοίουβ ΠΔΠ]6 (Ὁ ἃ ὈΙΓά : {ΠΟΥ 

ἀαβισμαίθα ἃ5 ἃ βίτδησθ Ὁ] Ὀγ 1Π6 [Ὁ] οννίησ δρὶπϑί, Δὲ- 

βυκόν. 

66. οὐδὲν λέγεις, Υοιι δαῃ ποίἠήησ ἰο 1η6 ρᾷτσροβθ. Υὕἴου 

1411 ΠΟηβθηβθ. ΕῸΓΪ (Π15 βθῆβο οὔ Π6 ρῆταβθ, 566 ΟἸοιάβ, ν. 644. 

- ἐροῦ .... ποδῶν. ““ Κορσα {{|α φιια υἱά 5 ἐπ οὐ ῖδιιδ ηιεῖβ, 

418 ἰαβία θυ πυΥ Π6 6556. ἄνθη {ἰπλϊάδπη." Βουσίοσ. ΤΠΘ 

ΘΠ ΟΠ Ιαϑὲ βάν, τ ς Λέγει δὲ ὡς ὑπὸ τοῦ δέους ἐναφεικώς.᾽" 

68, ᾿Ἐπικεχοδώς, ΑΠΟΙΠΘΥ ΠΔΙΠ6, 5Ι τη] Ϊν οστηθά. “ Καὶ 

τοῦτο ὡς ὄρνιθος ἔπαιξε παρὰ τὸ φαίνεσθαι αὐτοῦ τὸ σκῶρ." ὥϑΟἢ. 

“ς ()ιεὺ ἐπβιρεῦ οἰΐαηι σασαυῦὶέ Ρυ {ἰπποστο, αὐ ῥυίον {Π|6.᾽ 

Βουσίου. 

09. σύ. ἘλοΙρΙ 465 ἰὰγηβ ἀροὴ {Π6 Ὀϊνα. σύ 15 ΘἸηρβαί- 

ἴα. διιέ ψοιι. 

0,71, Ἡττήθης..... ᾿Αλεκτρυόνος ; [1 15 βίαι Ὀγ οβδβ. 
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1Παΐ ἀῇθι (Π6 Ῥϑυβίδη νγᾶῦβ σοῦ Κ- Πσῃτησ τγὰβ Ἰηἰτοἀποθα ἰηΐο 

Ατμθηβ, ἃηα {μᾶὲ {Π6 γα γοσα Ὀγουρἢΐ, ἃ5 8η ἃγίοὶθ οὗ 

ΘΟΙΠΠΘΙΌΘ, ἴγοπι Ιοηἰα. 6 ΘΟ ιουθα ὈΙγὰ τννὰβ οα [θα 1Π6 

δοῦλος. ἴοβ5, οἴοα ὃν Βοίμθ. Βϑοῖκοὺ (δυο θβ, Ρ. 64. ποίθ 

6, ΕΣ ΡΊἸΙΒἢ {γα 5] 1100} ἰο 65 ἀροη {Π6 5 θ]θοί, ἀηα σῖνοϑ [6 

Δα ΠΟΥ 165. 566 α͵5οὸ ἴ. “0 η 5 Μδῆηθὺβ πὰ (ἰπβίομηβ οἵ 

(ηΠ6 Αποῖδθης ατθοῖβ, οὶ. 1. ρ. 190. ἀπά {πΠ6 τϑίβυθηδεβ ἴῃ 

1η6 ποίθ, ὁ. 'ΓΠ6 σοπβίνποίοη οἵ [Π6 σθηϊίνθ 15 [Π6 βδιὴθ ἃ5 

αἴου 1Π6 σογηραγαίϊνθ ἥσσων, νν ὨΙΟἢ, 15 ΠΡ Π16 4. ὃν [ῃ6 νϑυΌ. 

ΤΠ ΟΠ αβϑί 5αΎ5, --τ “' Φυσικὸν τοῦτο ἐν ταῖς σομβολαῖς τῶν 

ἀλεκτρυόνων, τοὺς ἡττηθέντας ἕπεσθαι τοῖς νενικηκόσι."" 

4. γάρ. 6 ρᾶτγίιοϊθ 1 ρ}165 {Ππ6 6]}}ρ515 οἵ βοῖηθ δχ- 

ΡΥΓΘΒΒΙΟΩ ΠΕ πίη ΒΌΤΡΙΙΒΒ Οἡ ἴῃ6 ρᾶτΐ οἵ [ῖῃ6 βρθᾶκϑυ. 

Ηρδτα [Πῃ6 βριτῖὶ οὐ 1 την θῈ τμάθσθα ὃν ἵημαΐ! ἄοεβ5 ἃ 

θἰγά, ἄζα. 

70. γε ἰ5 ΠΟΙ 8ἃῃ διηρἢαϑιΖίησ ῬΔΙΙΟΪ6. ᾿πηρ] γιησ ἰΠδΐ, 

Ὁ Παίθυ οὺ γηδὺ Ὀ6 ἴΠ6 σα86 ἢ οΟἴμοῦβ, ΕΡΟΡΒ σϑυίδιη  Υ, ἃ5 

Πᾶνησ ΟΠ66 ὈΘ6Θη ἃ Πη8η. οδῃποῖ 40 ΜηΠουΐ ἃ βουνδηΐ. 

6. ἀφύας. 'ΓΠΙΒ πᾶμη6. δ θτᾶο 5 5Θυ ΘΓᾺ] 5Π18}} ΞΡΘΟΙ68 

οἵ ἤβῃ. βοῇ ἃ5 ἃποῆονιθβ 8η4 βϑιάηθβ. ΕὟὌΣΪ 8η δοοοαυπί οὗ 

{Ππθῖη, 566 Ατὶβίοιθ, Ηιϊβι. Αη., 1. 14. 9, 8, ᾿Ασοοοτγαϊηρσ ἴο 

Ατομοβίγαίοβ, τη ΑΙ Θμεθαβ, (πο56 ρτοάποβα ἴῃ {Π6 ποῖσῃθου- 

Ποοά οὗ Αἰἴῃθηβ σεῦ τηοϑί ΠΙσῃν ρι]Ζθά. Οὐ ΓυΒΙΡΡΟΒ, 

οἰθα ὃν {Π6 βᾷηι6 δῖ ΠΟΥ, βᾶν5 ἰπᾶΐ {ΠῸῪ ὑγοτΘ 564 ἃ5 87- 

6165 οὗ ἔροά οἷν Ὀγ [26 ΡοουῸ  οἰαββθβ οὗ {1Π6 ΑἰΠΘηϊΔἢ8. 

1Ππουρ ἴῃ ΟἴΠΘΙ ΟἸτΙ65 ἴῃΠοβ6 οὗ δὴ ᾿πίθυϊου ααδ ΠΥ ὑγῸ ΓΘ 

στθδῖν δατηϊνθά, Αἰμθη. ΝΠ. 

9. Τροχίλοςς 'ΓΠΘΙΘ 5 ΠΟΙῈ ἃ ρΐαν ἀροὴ [6 ΠδΙη6, ἴῃ 

ΤΟΥ ΠΟ6 ἰο τρέχω Ἰὴ {Π6 ρΡΥΘοΘάϊησ [1Π65, --- ἐπε γαγηῖη ὀίγά. 

80. οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον. 66 ποίθ ἴο ᾿η6 ὅ4. 

84. Ὅτι... .. ἐπεγερῶξφ ΑΠΘΥ υἱἱοτησ {Π6586 πνογάβ, [Π6 

ΤΊΟΟ ο5. αἀἰβαρρθδῖβ ἴῃ {Π6 ψοοάβ ἰο νναᾶκα πρ Ερορβ, 8δῃά 

{π6 ἀϊαϊοσιια σοητηπθ5 Ὀθΐνγθθη {Π6 ὑννο {ΓΘ 45. 

85. Κακῶς... δέε. Αἀάγοββθά ἴο ἴῃ6 ΤΊΟΘΟΠΙΪΟ5. ἃ5 Π6 
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ΘΌΘ5 ἃνψᾶγυ. ΤΠ6 ἤξαγς ἴῃ 115 δηά ἴῃ {Π6 τϑρὶν οἵ Επιὶ- 

ῬΙά65, ἰ5. οαυβθά Ὀγ 1ῃ6 ᾿τϑιηθηάοιιβ ορϑηΐϊησ οὗ [ῃ6 θθδκ οἵ 

“ΊΟΟΠΙΙΟΚ. 

86. μ᾽ οἴχεται, 1. 6. μοι οἴχεται, ἃη]655, ᾿ἰπΠἀ664, οἴχομαι 

γηαΥ. {κα φεύγω, θ6 σοηδίγιοίοα νγ ἢ δὴ δοουδβαίϊνα οὗ 1[Π6 

Ρθῖβοη. ΤΠ ἰδίου 15 1η6 γίϑνν δάορίδα ὃν Κῦδπον (161 {5 

Τι.). ὃ 548, ΟΡ». 1. 

90. γάρ. ΕΓ [Π]5 ρΥΙΟΪΘ ἴῃ φαδβίίοηβ, 566 Κὶ. ὃ 9524. 2. 

Ηρτο 11 15 δαυϊνδίθηΐ ἴο ἐμθη ; 85, λεγε ἰῃθη ἐς ᾿63 
91, ἄρ᾽ 15 ἰο θ6 πηἀογβίοοα ἃ5 ΞΡΟΚθῃ ἴῃ δὴ ᾿τοηϊοαϊ ἴοη6. 

- ὡς... εἶ, ιὐπαὶ α ὕγαυε Κεϊΐοιυ ψοῖ αὐ ! 

92. Ανοιγε.... ποτέ. ἼΠ6 νοϊεβ οὔ Ερορβ ἰ5 πβαγά, 

σἸνίησ ογάθιβ, ἴῃ ἃ ἴοῃθ οἵ ᾿υάϊογοιιβ ἱπηρογίαησθ, ἰο Ορβῃ, 

ποΐί ἐπε ἄοογ, Ὀὰὶ ἐπ6 τροοά8., ἴπαΐ Π6. 1ῃ6. Κιίηρ οἵ 1ῃ6 Ὀἰγά5, 
ΓΏΔΥ ΟΘΟΠΊΘ Ουὔΐ. 

9ῦ, 96. Οἱ.... σεις ΤΠ ἀδι8] ἰοσγηυϊα οὔ ἰηἰγοἀποίηρ 

1Π6 νγαῖνα σοάβ (Ὀν ΠΟ ἢ ἃγθ τηθδηΐ {Π6 ἔνγοῖνθ ρυϊποῖραὶ 

δοάβ ἴῃ {Π6 ΑἸ1Ο ὑγοΥΒ ἢ ]Ρ) 15 ἴη (Π6 ἰηγοσαίίοη οἵ δ]Θββίηρθ; 

Βαϊ Π6ΓΘ, ἃ5 1Π68 σοῃηγηθηΐαϊουβ ΓΘ] ς, {Π6 ἰοηθ 15 βΒιἀάθηϊν 

σμδησθά, δηὰ [π6 Ἰ᾿πάἀϊοτοιβ Δρρθάγαποθ οἵ Ἐρορβ, νυν ἢ ἢϊ5 

ΘΠΟΙΊΟυΒ οἴαδί 8η4 ἢ15 ϑαίῃϑυβ τηουϊίθα, οχίογίβ ἔγοπι Ἐλπ6]- 

ΡΙά65 1Π6 ϑχοϊαπηδίϊοη, {Ππαΐ {Π6 ἔνγοῖνα σοάβ τημβί πᾶν θθθῃ 

δίοι! οἵ ἢ. Ἐἴξασιν ΞΞΞ ἐοίκασιν. ὅδε ΟἸοιάπ, 341. 

97. γάρ. ΤΠ ρϑυίοὶα ἤθσα ᾿ηἰτοάμποθβ ἃὴ θχρ  δηδίίοη οὗ 

ΒΟΠ16 Ἰά6α ἴο Ὀ6 πηθηΐ} }Υ ΒΌΡρ 64, βυσἢ 85, “"Ποη Ὦ δὰ ρῃ, 

Ο 5βίγδηρουβ, {07 1] τοα5 οπσθ α πα. 

99. Τὸ ῥάμφος. Π6 Ἰοβῖ σοηβὶβίβ ἴῃ βαγνίησ, “" 6 816 

ποΐ ἰδαρῃίηρσ αἱ γοὰ ; ψοιι" ὑεαΐ; 8θθηι5 ἐο τ|5 γἱαϊοιοιι8.᾽" 

100. 101. Τοιαῦτα .... Τηρέα. 6 50}]6οὶ οὗ {Π6 γηϑία- 

ΠΊΟΥΡΟΒ515 οἵ ουθυβ ἀηἀ ῬΓΌΘΠΘ ἀρρΘαΓ5 ἴο ἤᾶνθ ὈΘΘὴ ἰγθαί- 

οα ὃν 1Π6 ἰταρὶς ροθίβ τἤοσθ ἰἢδη οὔσθ. Α Ξομοϊϊαβὲ βᾶνϑ' 

1Παὶ ϑορῃοοϊθβ οιηρίουοα ’ἱ ἢτγβί, ἀπά ῬἨ]]οοΪθβ, νῃο 15. ἃ]- 

Ιαἀθὰ το πῃ {Π6 ργθβθηΐ ρίαν (ν. 980). παηα!θά 1ἰ αἰογινατγάβ. 

ΓΠΘΥΘ ἈΓΘ τϑιηδὶηΐηρσ ἴθ ΟἹ ἃ ἀοζβθη ἔγαρσιηθηίβ οἵ τῃ6. μίαν: 
12 
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οὗ ϑορμοοῖθβ, ἴμῃ6 Ἰαγσαβϑὶ οὐ ὑπ οἢ σοηίΐδ!ηβ ἔνγοῖνθ [1η65. 

5Ξ6θ Πιηάου 5. Ρορίβε ὥδθηϊοὶ, Ετασιηθηία 511] -- 26. 6 

Ροθϑί, ο νγὰ8. 8η ἃιάθηΐ δάιηῖτοῦ οἵἨ “ον 5. δηὰ Ξορο- 

οἷ65, γϑι ἰα Κ85 οσσαβίοῃ ἴο πᾶ κα ἃ σοοά- Ποῦ α ἢ αἱ θοίἢ 

οὗ τ θη}. 

102. ὄρνις ἢ ταῶς; ΤΠ ἢγβί τηθϑηβ δἰποὺ δίχα ἴῃ σθη- 

ΘΙαΪ, ΟΥὁἩ ΞΡΘΟΙἤΘΔΠν εοοΐς οὐ ἤθη. ϑοιηθίῃϊησ κ [Π6 βρι 

οὗ [ῃ6 φιθβίίοη τὺ θ6 σίνθῃ ὃν το παοδυίησ ἴἴ, «4γ6 ψοῖ ἃ 

οοοἶΐ; ΟΥ̓ α ροασοεῖς ὁ Ὀὰΐ [Π6 τορὶν οἵ Ερορβ ἰαϊζθβ ἰπ6 νογά 

ἴη 115 σθῆθσδὶ 56η86. 

10. πάντα. ““ Μοηπίυν,᾽" 5βᾶὰγβ5 Βοίῃθ, “" 564 δουᾶγτῃη ΠΟΠ]- 

Ὠἰθα5. υὐθδη]5. 4αϊθ5 Δαϊαν 5. δ] υβηηοα] νἱάθίαν ΡΘυβα 6 ΤΊ 

Ροββϑ." πὴ τασατὰ το [Π6 ρἰαππασα οἵ Ερορβ, {πΠ6 ὅσο] ῇ- 

αϑί βᾶυϑ, “"Παρ᾽ ὅσον ἄνθρωπος ἐξελήλυθε, μὴ ἔχων πτερὰ πλὴν 

τῆς κεφαλῆς ἐπτερωμένης ὄρνιθος." γεοίδηγ!ησ ἴο [Π6 ΤπΆΠΏΘῚ ἴῃ 

ΥΒΙΟἢ {Π6 δοίου ρουβοηδίβα ΕρΟρϑ. 

108. Ὅθεν .... καλαί. 'ΤῊΘ 81] υβῖοη 15 ἴο {π6 θοδβί δῃὰ 

ΡΙΙ46 οὔτἽΠ6 ΑἸΠμθηἰδη5, ---- [Π6 1’ Πα γὰ] ροννου. [{ Πὰ5 ἃ βρθοῖδὶ 

Ροϊηΐ Πθῖθ, θθοᾶθβθ [Π6 βρ᾽ θη] δυγηδιηθηΐ θαθρρϑα ἴον 1ῃ6 

ΘΙΟΠΙΔη ΕἸΧΡ ΠΟ δα 50 τθοθητ νυ 5816 4 ἔγτοτὴ ἴΠ6 Ῥεβ τε 5. 

109. 110. ἡλιαστά, ᾿Απηλιαστά. 'ΠΕ6 Ηδ]Ἰαϑίιο σον νγὰ8 

[6 πιοϑὲ ἱτπηρογίδηϊ διηοησ [Π6 Ἰμάϊοϊαὶ ᾿ηβεταἰοηβ. οἵ ΑἸἢ- 

Θη5. ΕῸΓ ἃ ΡδΙΠΟΌΪΔΥ δοσοιηΐ οὗ 1ἴ, 58ε6 Ηβθυιηδηηἶβ Ρο- 

168] Αππαα 65, ρ. 9θὅ ; ΟἸουάβ, 868, ποίθ ; ΟΠ ἢ 5 

Πδιποβίμθηθβ 46 ογοηδ, Νοίθβ, ρρ. 109, 110; Βοῃοιηδηῃ 5 

ΑΒ5ΘιΏὈ}165 οὗ {Π6 Αἰμθηΐϊδηβ, ὃ 92 : αἶβο, ᾿πιηυαΐθβ Πτὶβ 

Ῥυθ] οὶ ατεθοογαμη, ΡρΡ. 96, 5βε4ᾳ. ΕρΟρβ, ἃ5 Β00ὴ ἃ5 8 Πὰϑ 

Πρατὰ {Ππᾶΐ Π15 υἹβιουβ 816 Αἰ ΠΘηΙη5, ᾿τηγηθα!αίοὶν {Π1ηΚ5 οὗ 

[ῃ6 τηοϑί ρτοιηϊηθηΐ ομαγδοίθυιβίϊο οἵ δὴ Αἰμθηϊδη οἰ ΖΘ : 

ὨδΙΉΘΙυ. 5 αυ} ΠΥ οὗἨ τηθυηθοῦ οἵ ἃ σοιτί. 'Π6 ψοτὰ ἀπη- 

λιαστής ΟΧΡΙΘΞΒ65 [Π6 Ορροϑβιία οἵ ἡλιαστής, 8 5665 ἴο Πᾶν8 

θ6θη τηϑ48θ [ὉΓ [Π6 ΟΟσΟΆΒΙΟΗ, --- 076 τῦ]ο 18 αὐεΥ586 ἰο ἐδ 

οοιγίβ. “ΠΘ ροϊηΐ οὗ {πΠ6 τϑρὶν οδηποΐῖ Ὀ6 σίνθη δυϊθῆν ἴῃ 

ἘηρΊ Βα, Βουηθίμίησ κ τ ννουὰ 6 [Π15: ---- “" Ατο γοὰ 
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Ἰαγγηθη "" “Νο; Ραυΐ, οἡ 1Π6 ΟἾΠΟΥΙ ἴδοῖκ, ΘΧ- συ τηθη. 

-- μάλλά ΞΞ μὰ..... ἀλλά. ΤΠ Εἰ Πρῦσα] ὑ586 οὗ μά οο- 

ΟἿἿ5 σΘΏΘΙΆΙ ΠΥ γ]ἢ {Π6 ἀτοῖθ. ΑΠοίμοΥ τοδάϊησ ἤΠΘΥΘ 5 

Μὰ Δία : θατέρου τρόπου. το. 

110. γάρ, ἴῃ [ῃ6 φισβίϊοη ἤθτθ, ἰπου σῇ 5 τ] αν π564 [ἢ 8 6]- 

ΠρΡΈΟα] νγαν, 15 δα να] θηΐ το [Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη οὐ ΒΌΓΡΥΙΒΘ, τολαΐ ! 

111. Τὸ σπέρμ. Τῆδ Ἰαησιᾶσα δβουιθθά ἰο Εἰρορβ τϑ- 

δβιβ ἰο ἢβ σμαγδοίου οὗ διγά, {ῃουσῃ [ῃ6 ψοσα αἰβὸ τηθ 88 

7666. ---- ἃ5 δε 15 οἴϊθῃ υβϑά 1ῃ 1ῃ6 ΒΙΡ]6 ἔου γαξα οὐ ἀ6- 

βοθηάδηίβ. 

11 -- 118, ὠφείλησας, ἔχαιρες, ἐπεπέτου͵ ΟΌΞΟΙγΘ (ἢ6 

σμδησα ἔγοιη {Π6 δογὶβί, βχαργβββίησ [ῃ6 σοϊηρ᾽θίθα ἰδοὶ, ἴο 

1η6 ᾿ππηρογίθοϊ, ᾿παϊοαίϊηρ {Ππ6 Πα ΌΙ ΟΥ̓ σΘΠΘΧᾺ] ἔδοί. 

120. Ταῦτ. Α σοΠΊΓΠΟη ΘΟΠΒΙΓΙΟΊΊΟΩ --- διὰ ταῦτα. 366 

ΟἸΙουά5, 819. 

- 122, ἐγκατακλινῆναι μαλθακήν, 506 ἰο γῈρο56 ἴπ. '᾽ΓΠ6 16]- 

οἵη οὔ [πΠ6 Οσβοὶς Πθῦθ σουγεβροηβ χοῦν ἢ [Π6 ΕἸ ΠΟ] ἢ. 

128, Κραναῶν. 'ΤἼΘ Θρι{Ππϑὶ μοτΘ δρρ θὰ ἰο Αἰμθηβ μὰ5 

θΘΘ γδυϊουβὶν δΘχρϑιηθά: --- 1, Α5. ἀθγινθά ἔγοπι [ῃ8. δῃ- 

οἰθηΐ χηγίῃ!οδὶ Κίησ, Κταηδοθ. ᾧ. 45 γοίθυσιησ ἰο [η6 τοῦ Κὺ 

Βαγίασα οὗ Αἰοα. "ΓΘ Ἰαίίθυ 15 οἰθαυῦΐν 115 τη ῃ]ηρ᾽ [ῃ ΤΉΔΗΥ͂ 

Ρίδσα5 ; Π6͵Θ ἴ{ 15 ἃ Ἰθβίϊησ Δ. Π|6515 ἰο μαλθακήν. 

125, 126. ᾿Αριστοκρατεῖσθαι .. .. βδελύττομαι. ΓΉΘΙΘ 816 

ἴνγο Ροϊηΐβ ᾿πίθηἠθά ἰο θ6 πιδάθ ἤθσθ. ΕἸγβίῖ, {πΠ6 ᾿χηρυϊαιοῃ 

οὗἉ δι βίοοσδου, μὴ αἱ ΑἸ θηβ, ἃ5 γν}6}} ἃ5. ἴπ σθρυ]οδὴ 

ΕὝδησΘ, ὰ5 δῃ οἰποϊθηΐ τηθᾶηβ οὗ ἰθυσου ; ἃπα. βϑοοπᾶ, ἃ 

Ρὰη οἡ ἴΠμ6 πδιηθ οἵ Ατὶβίοογαίθβ, [Π6 βοὴ οἵ 56 }}1ὰ5. "ΓΪβ 

ΡΘΊβοὴ νγὰ5 ἃ γηδὴ οἵ γχ πο ἀϊβιϊποίϊοη αἱ ΑΘ ηβ, πὸ ραββοά 

{ὨγοΟῸΡἢ τηδην νἱοἰββιί 465 ἴῃ Ἠ15 Π| 8. ῸΓ ν Β]Οἢ ΗΒ ΠΕ ΠΊΘ. ἰ8 

υ864 ἃ5 δὴ {Ππ|ϑίγα θη ὈγῪ ϑοογαίθβ ἴῃ {πΠ6 αοΥσίαβ οἵ ΕΪαίο 

(Ρ. 39. ὙΥ οοἸβουβ εοά. ὅ'6θ ὙΥ οοϊβθυ᾽) β ποίθ ἴο 1Π6 ρᾷββαρθ). 

Ηδ ννὰβ ἃ τηθιηθ 6} οὗ [ῃ6 οἱ σατο ϊοα! ρᾶτίν, ἀπ θοϊοησοά 

ἴο 1ῃ6 σονθγητηθηὶ οὗ {π6 Εοιν Πυηάγοα. ἴΙὴ Β. Ο. 407 Π6 

νγὰ5 ἀββοοίαίθα νυ ἢ ΑἸοΙ Ια 65 ἃ5 ομθ οὔ ἴῃ6 σομηπηδηάθυβ οὗ 
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1ῃ6 Αἰμοπίαη ἰαπᾶ ἔουοθϑ. ὙΤΠῈ6 ποχί ψϑδῦ, ἢ6 ψγχὰ8. ὁη6 οὗ 

τῃ6 σϑῆθταὶβ ΠΟ ὑγασ Ὀγουσῃΐ ἰο {τ|ἃ] ἀπά ραΐ ἴἰο ἀθϑίῃ δῇθυ 

ἴῃ6 θαι6 οὗ Αὐσϊμουβαὶ, Ηδ 15 τηθῃ!οηθα Ὀγ ΠΘῃ)ΟβίΠΘΏ68, 

Οοπίγα ΤἼΘοοιη., 1949, ν Χομοόρμοη, Ηβ]]δηΐοα, 1. 4. ὃ -- ἤ, 

δηα Ὀγν τηδην ΟἴΠΘ15. 

197. ποίαν τιν. ΤΠ6 ᾿ηἰθυγοσδίνα δπα ἱπάθῆπιίθ 1Π5 

σοι πο πιθᾶπ, Π7λαΐ δογὲ οΓἹ α οἰϊν, ὧς. 

1929. πρῴ, εατγίψ. 

131. Ὅπως παρέσει. ἘῸΓ {Ππ6 6]ΠΠρέϊο] υ56 οὗ ὅπως ΜΠ 

1Ππ6 ἐπίατα ἰηάϊο. ἴῃ {π6 5θηβ6 οἵ {π6 Ἰτηρθγαίϊνθ, 586 ἀποὺ, 

ᾧ 590, ΕΒ. 4. Βοίϊιβ τϑυηδυῖβ, ---- “δος ουπηυΐα γ6] 51Π}}}} 

ἀρυά Οατεθοοβ. υἱθθαηίαν 111, 481 Δ᾽ αι ἸηνΠαθαηΐ 84 σοη- 

γίνίατη 40 βθηβα ΓΔΕ] ποαπθ ἄϊσοτα βοϊθθαπί λοάϊο ἀρὰ 

η16 δὶ5 τοίο. νοὶ τἰπα δζηιιδ.)} 

189. μέλλω... .. γάμους, ἐο σἴυθ α πιαγγίασο-[θαϑδὲ, [ἢ 

σοηβίσποίοη θοῖησ [Π6 οοσῃαία δοοιιβαῖϊνθ. ΕῸΓ 8η δοσουηΐ 

οὗ πιδυυασα- βαβίβ, 566 'ἴ. 2190 ῃη, Αποῖθπὶ ατσθοκβ, ο]. ἢ. 

ΡΡ. 19. 1714. Ἐὸτ {Π6 γηδυτασθ ΘΘΥΘΙΠΟΠΪ65 ἴῃ σϑηθγαὶ, 568 

Βροκουβ ΟΠδτίοϊοβ, ὅοομθ ΧΙ]. δα Εχουτβαβ ἰο {Π6 58ΠΊ6. 

ἴβεουβ, Π6 (ἵν. Ηδτϑά., μα5 ἴΠ6 βχργβββίοῃ, “" Καὶ γάμους εἰ 

διττοὺς ὑπὲρ ταύτης εἱστίασεν ἢ μή." ἴῃ Βροαϊίησ οἵ [ῃ6. ῥτοοίβ 

οἵ ἃ ΤηΔΥΤΙΆ 96. 

184. μνή.΄..-. κακῶς. ΤῊ ΞοΒο]αϑί βᾶνβ [815 11Π6 15 ἃ 

ὙΠ ροτνθυβίοη οὐ [ῃ6 Ῥτόνθυρ ἃσαϊηβί {πΠοβθ ΠΟ ἀο ποί 

γίβὶς {Ποῦ {το η45. ἴῃ {ἰπη6. οὗ τοῦθ] : τ[Π6 ρτόνθυθ Βϑίησ 

Μή μοι τότ᾽ ἔλθης, ὅταν ἐγὼ πράττω καλῶς, ““1)0 ποΐ σΟΙη6 ἴο 

τη6 ἴῃ6η, ἤθη ἴ δἵὴ ἀοϊηρ νν6}}.᾽ 

135. ταλαιπώρων, πιΐδεγαῦϊο, Ἰτοηϊ α}}ν ΔΡΡΙΘά. 

186. δαί. Εν [Π6 ἔοτοβ οὔ {Π1|5 ρϑτίοϊθ, 566. Καμηθυ, 

δ. 518. 7. ---- Τοιούτων, διιεῖ ; ποῖ τϑίθυστιησ, δοσουαϊησ ἴο ἴΠ6 

σΘηΘΥΆ] ὑϑᾶσθ, ἴο ἴπΠ6 ργθοθάϊησ, Βαϊ ἰο 1Π6 [Ὁ] οίησ, 6πὰ- 

Ἰηθτδίοη οὗ οδ]θοίβ ἰο ΒῈ ἀββϑιγθά. ὅθε Κὶ. αὶ 308, ΒΕ. 1. 

137 -- 149. ΤῊ6 ϑοπο!αϑί, ἴῃ βρθακίησ οὐ {Π6 νυῖβῃθϑ οἵ 

ἴπΠ6 ἔνο οἱά ΑἸΠθηίδηβ, βᾶγβ. “" Ὁ μὲν τὰς τῆς γαστρὸς τρυφὰς 
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ἐβούλετο, ὁ δὲ τὰς αἰσχρὰς ἡδονάς." [{ 15 ΞυΠιοΙΘηΐ ἰο 5ὰν οὗ 

1Π6 ρΡᾶββασβ, [δἰ 11 15 οη6 οὗἨ ἵϑην ἴῃ ΑΥΙΒίορμδη65 ἐοπη θά 

ὍΡΟῚ 1ῃ6 ἀπηδίμγαϊὶ ν᾽665 νυ ΒΙΟἢ (πη Κηονγῃ ἴο Η ΟΠΊ61) τηδιῖκϑα 

1η6 5οςῖδὶ γοτα 5 οὗ {Π6 Ὠιβίοσισδὶ δηοϊθηίβ, ἀπά {Π6 Ἰπουθᾶβ6 

οὗ ψ ΒΊΟΝ, ἴῃ ΡΙΌΡΤΘΒ5 οἵ {{η6, δοσϑίθσαίθα {πΠ6 ἀον ηΐ}} οὗ 

Ὀοίῃ ατθθοθ μά οιηθ. ΓΓΠ6 βιθ]θοί 15 ραν} }ν ΠΠαβίταϊθα 

ἴῃ Βροϊκουβ ΟμδγοΙ 65. [Ὁ 15 αἶβο αἰβοιιβββά ἴῃ 115 θθδυησβ 

ὍΡΟΙ {πΠ6 ρορυϊαίίοη οἵ [Π6 δποϊθηίΐί βίαίθββ ὃν Ζυχηρί, ἰπ 8ἢ 

806 βββᾶν βηι 64, ““ Ρ6σ ἄθη βίαπα ἀδὺ Βουοικούθησ πὰ 

αἴθ ΨοϊκΚονθυηθηγαησ πὶ ΑἸ θυίμυτη. ρΡρ. 185--17. 5668 

8.150. ἴῃ ἴπΠ6 ΟἸαββίοαὶ ϑίμαιθβ, ρρ. 914 -- 354, ΕὙβάδσυϊοκ Ϊοοῦ5 

ΟΠ 1Π6 ““Μογὰὶ ᾿πἀποδίίοη οἵ {π6 ασθακβ,᾽ δὰ ποίβ, ρρ. 411 

- 419. 

149. τῶν κακῶν. (ἀφηϊίνα οὐ βχοϊδυηδίοη. 

145. παρὰ... .. θάλατταν. 'ΊΘΙΘ 15 ΡΙΟΡΔΌΪΥ ΠΟΙ 5ΒΟΠ]Θ 

ΔΙ] ΒΟ ὴ ἰο 1Π6 ῥτοῆϊσαίθ τπδηΠο 5 οὗ (ῃ6 ΟὐἹθηία!β, πΚθ 

ἴῃο586 οἵ ϑοάοτῃ δηᾶ (ἀοηοσσαῃ. ΒἘοίῃα οἰἷΐθβ, ἰὴ 1Ππρθίγαίίοῃ 

οἵ {15 νἱϑνν, Ηθσοά. ΠΙ. 101, δηά δάάᾶβ, ---- “" Τὰ φυϊάθυῃ σοσΐθ 

5ΒΙσηἤοαγθ νοΪαϊί (1. 6. ΑὙΥἸΒίορ 8 65), ΔΙΠΊΟΙΘΒ ἰβίοβ πθία μα οβ 

ῬΑΓΡΑΙῚ5 αἰ ση!ΟΥῈ 5 6556 48πηὶ ὐεθο 5." 

140, 147. Ἡμῖν... . . Σαλαμινία. 'ΓΠ6 ΑἸΠΘηΙΔη5 Πδά ἔνο 

ΒδΟΙΘα {πΠἸ ΠΟ η65. σα] Θά [ηΠ6 Ῥαγαῖοβ δηα (ῃ6 ΞϑῬ᾽δυηϊηϊα. ν ΒΙΟἢ 

ὙΘΙΘ υ864 οἢ ἃ γαγϊθίν οὗ ρΈΡ]1Ις οοοαβίοηβ, δηα [Π6ῚΓ ΟΥΘνν 5 

ὙΘΙΘ Ραϊά Πρ γα σ68 δἱ {πΠ6 ρα]. θχρθῆβθ. (Ξε Βοβοκῃ 

ῬθΙς ΕἸοοποίὴν οἵ Αἰῃθηβ, Ρ. 940.) ΠΟΥ Ἰγοτθ βθηΐ οὴ 16 

ἐποογΐα, αν βουηθίϊηβ5 οδυγ θα ΔΙ θαΒβδάοβ ἰο {Π6 1 ΡΪδοα 

οὗ ἀοβεπαοη. ΤΠ6 δ] ηἶα ννὰ8 θη ρΙ ον, ἃ5 ἴὑ που]ά 

ἈΡΡΘΆΓΙ {τομὴ {Π|5 ρᾶββασα δηά ἔγουὴ 1ῃ6 Τϑυηδῖκβ οὗ ἃ ϑ'οῇῃο]!- 

αϑί οἡ ἰΐ, ἰο Ὀτηρσ ἴο ΑἸ Θη5 ρϑύβοηβ ογάθσθα {Π]1Π6ΓῚ [ῸΓ {{8]. 

ΤῊ Ῥαγαϊοβ νγὰθ ϑουηθίηθ5. ἰἰ5ϑθὰ [ῸΓ ἴῃ6 βᾶηθ ΡΈΓΡΟΒΘ. 

ΓΉΘΙΘ 15 α͵80 Π6σΘ ἃ βρθοΐδὶ δ] ]}βίοῃ ἴο 1Π6 ΓΘ 0 8}} οὗ ΑἸοϊθἰα- 

465 οἢ ἃ ομδτρα οἵ μανίησ γιὰ! ]αῖθα {Π6 βίδίιθβ οἵ Ἠθγτηθβ, 

6 Βανίηρ δἰτθαάν ἀδθραγίβα νυ [Π6 ἁττηδιηθηΐ ἴογ ἴΠ6 8]- 

οἰ Εὐχρράϊοη. 66 ΤῊ] νν4}}}8 Ηἰβίοσν οἵ ατθθοθ, Ὗο]. 

ΕΡ 
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1Π. ρρ. 390, 564. --- Κλητῆρ. ΤΠΪ5 ΟΠΘΟΙ δοίθα ὑβαδ!!ν ἃ5 

1τῃ6 υυϊτηθ85 ἴο {π6 δοΐῖ, {παὶ [η6 ργοβθουΐογ 1η ἃ οᾶβ6 Πα ρϑῦ- 

5ΟΠΔΠΥ βουνά [Π6 βγη ὴ5 ΠΡΟῚ ἴΠ6 ΟἴΠΘΙ ΡδΥν ἴο πη Κ6 

Η15. Δρρθδιδποθ οἡ ἃ δϑιίϊδίη ἀδὺ ἴῃ οουτί. ὥὅρθοϊδὶ βιπη- 

ΠΊΟΏ565 ΘΙ ἰββιθα ἴῃ σᾶ565 ΠΟΤ [Π6 δοοιβθα ΡΥ τγὰ5 

Βεγοηᾶ [π6 568 ; δηά {Π656. 85 Πθῖ6, Ὑ6 16 βϑυνϑά ὈΥ [Π6 

κλήτορες ΟΥ̓ κλητῆρες, ῬΤΟΌΔΟΪν ἴῃ [Π6ῚῚ ΟΠοΙαΙ ΠΥ Οίου ἃ8 

βουυϑηίβ οὗ 1Π6 σουτίβ. ΕῸΣ [Π6 οὐάϊπατυ ἀαί65 οὗἉ [Π656 

οἴδοοτβ, 566 ΟἸἹοιπάβ, 495, 496, ποία ; αἶβο Ηδυιηδηηβ ΡοΪΠ]- 

68] Απεφαϊθβ, ὃ 140, Ρ]δίηου (Ατβομα Ῥυόοσαβ5, 1. Ρ. 116) 

βδγ5 ἰῃδί Βοΐῃ [Π6 βϑουθα {ΠἸΓΘΙη65 ὑγο τ θηρίον θα ἴοσ [Π6 

ΡΌΤΡΟΞΚΘ οὗ βιυητηοηΐησ ἃ ρβθηΐ ρΘΥΞΟ 5 ἀσδίηβί ἡ ΠΟΠῚ ἃ ΟΥΠῚ- 

1ἴη8] ρτόσθββ νᾶ5 ἴο 6 Ὀτουσηί. ““ὙΠαΐ ΑἸοΙδΙα 465 νγὰβ {Π5 

“ΠΩ ΠΊΟΠΘα ἰο ΑἸΠΘη5 ἴο ΔΒ οΥ [Π6 δοσιβδίίοη 15 5 ΠΟΙ θηΐ- 

ΙΥ δνυιἀθηΐ του Ρ] αἴδγοἢ, Ιβοογαίθβ, ἀπά "σου ἀ1465.) Ξὅξ66 

1ῃ6 ρᾶββᾶσθ, νυ] [Π6 Δ ΠΟΥΠ165 ἴῃ Τα οἰΐθα. 

149. Ἠλεῖον Λέπρεον. 'ΓῊΪ5 Οἷΐν 15 τηθηϊοπϑα τη Ῥαιβαᾶ- 

ηἶα5, ΕΠ] ασα, 1. ο. 5. ΕὈῸΥ γϑϑῖβ Ὀοίοσθ [15 σου αν νᾶ 

Βτουσῃΐ ἀροη [Π6 βίασθ, [Πη6 ἴοννη τγᾶβ οσουριοα ΒΥ [Π6 [,866- 

ἀεουηοηΐδηβ, ἡγῇ Θϑία ΒΠ5Π6 4 βουηθ οὗ {π6ῖ γπαηπη 64 Ηδ6- 

Ιοΐβ {[ῆϑτθ. Τη6 οἱά Ατῃθπηίδπβ, ἤδθιησ ἰτῸμπῚ 1Π6 ΟΡΡΥΘΞβίοη 

οὗ 1ῃ6 Ατίῖς ἀθιηοούδου, 16 δάνιββά ἴο ἰδ Κα τϑίισα ἴῃ ἃ ον 

ἸΠ ΠΑ Ὀ1Π6 4 Ὀγ ΠΡΘταίθα βἰανοβ. 6. Πᾶϊη6 σῖνεβ 8η ὀρροπα- 

Ὠἰγ [ῸΓ ἃ ρᾷὰῃ ἢ [Π6 [ὉΠ] οσνησ Π1Π65. 

151. τὸν Λέπρεον... . Μελανθίου.: ΜοΙδηΙΠοβ, {Π6 γα σὶο 

Ροθί, 15 5814 ὃν ἴ[Π6 Ξξομπο!αβί ἰο πᾶν θθθη τἹἀ!ου θα ὃν τῃ8 

ΘΟΙΉΪΟ ΨΥ ΠΟΥΒ [Ὁ ΠΙΒ νἱσ65. 8η4 ἴοσ θεϊησ δῇ]Ποίθα νν ἢ 16ρ- 

ἸΌΒΥ (λεπρός). Ηδθ [15 αἴβο 5814 ἴο πᾶνε θθθὴ ἃ παίϊνε οὗ {Π6 

ΕἸΘδη οἰΐν. 

1529. 158. ᾿Οπούντιοι, ᾿Οπούντιος. ΤΠ πᾶπιθ οὗ {π6 ἴ,ο- 

οὐαη Οραμπίδηβ ἈρρΘδΥβ ἴο μὰν Ὀθθὴ βϑἰθοίθα τη ΓΟ Ϊν [ῸΓ 

[η6 Ορρογίαηϊν οἵ ἃ ρυπηϊησ 5ΔΥΟΆ5Γ ΠΡΟῊ ἃ ΤΠ ὈΘΔΙΠσ 

1ῃ6 πᾶηηβ οἵ Οροπηίϊοβ, βαϊα ὃν {1Π6 Ξοπο αβί ἴο παν θθΘ ἃ 

Βίαρ!ἃ [6 Π]ονν τνἹΠ ΟὨΪΥ ΟΠ ΘΥ6. 
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164. ἐπὶ ταλάντῳ, αἱ ἐΐε ταίε οΓ α ἰαΐεπί. ϑ66 Μίΐ, 
ᾧ 585. Ὁ. β. 

157, 158, βαλαντίου.... κιβδηλίαν. ΤΠΘ Ιά6ὰ οἵ ᾿ἰντησ 

Ποῦ ἃ Ραγβθ, {Πδΐ 15, ΠΟ ΤΩΟΠΘΥ, ᾿πηγη ἀϊαΐθ! ν βὰσ- 

σοβίβ (Π6 οἴπϑὺ ἰάθα οὗ (5: βσδίίοη. οὐ δάυϊτθσαίίοη οὗ [Π6 

σοἴη ; δη4 50 [Π6 ψογὰ κιβδηλία 15. παίυγα!] ν 564 ἴῃ ἃ πηρίᾶ- 

ΡΟΥΘ] 56 η56 ἴον ἔταιϊὰ οὐ ἀἰβῃοηθβίνυ. 

159 -- 16]. Νεμόμεσθα ... .. βίον. ἘῸΥ δὴ δοσουηΐ οὗ [Π6 

ἐδβεν 65 ἀπ το]οϊοῖησβ ᾿η σΘἰθ σϑίίοη οὐ στηδυτίασθ, 566 

δι. 710ΠΠ5 σψοῦκ ἃθουβ οἰΐϊβά, Κο)]. ΠΠ. ρρ. 18, Ξεᾳ. ΒοίΠ6 

αυοία5, ἴη {Πυβίγδίοπ, ἔγογη ΟνἹά, Εδβα ΠΥ, 869. ““ ΟἸώπφιιο 

δμα ἀοηιης ἀαἰα σταία δὶδηηιγία τιητγίο." 

164. πίθοισθές ΟὔἾΞοτνα [Π6 ρδυίου αν ἔοσος οὐ (ῃ6 δουῖβί, 

ΤΡ γοιι Ἰϊδέθη ἰο πιῷ ααἀτῖσο : ποῖ σθηθυα!!ν, Ραΐ Ἰῃ [Ππ6 ραγίϊο- 
ὉΪΔΥ σ856 ΠΟΥ ἴο ΡῈ σοηβιάθσθά, ΤΠ βαιὴβ βρϑοϊῆο Ἰ᾿ϊπηῖα- 

ΠΟΙ ἰ5 ἴο θ6 ποίβα ἴῃ {Π6 στϑρϑί!οηβ οὗ τ1ῃ6 νου ἴῃ ἴΠ6 ἴο]- 

Ἰονίησ Π1Πη6. 

167. Αὐτίκα, ἔογ' ἐταπιρῖε. ““ Οἷον εὐθέως.) 5Ξᾶγ85 1Π6 ΞοΠο  αβί. 

168. Ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν, ἐδέγα (1. 6. αἱ Αἰῆθηβ, ὑθῃμοθ ψγ8 

Παγϑ 751 164 αηιοη 5 1158. τηΘη. ΟΥ̓ΑἸΠΘΠΪΔΠ5. ---- τοὺς πετομέ- 

νους, δΔασυδβαίϊνα [Ὁ σϑηϊίνα τ] ἢ περί ; 1Πυβίταίοα ᾿γ ἴΠ6 

ΞΟΠοΙΙαξί, ΠηοῸ οἰΐοβ ἃ 5 ΠΥ σοηβίσασίίοη ΠῸΠΙ ἨΟΙΊΘΥ. 

ΤἼΘ Ρἤγαβ6 15 564 ἴῃ δρρ]οδίοη ἰο Πἰσἢἐῃ ῬΘΥΞΟΠΒ. 

169. Τελέας. Ασοοτγάϊησ ἰο 1Π6 Ξσπο!!αβί, ἢ ννὰβ ἃ Ρὺ- 

50. ΓΟ τ] ἀἸουϊο Ὸν ὮῚ5 Ἱποοηβίδηϊ σμαυδοίθυ πα ἢΪ5 ἰηΐἃ- 

ΠΊΟΙΙ5 Υ]668. 

110. '"Ανθρωπος ὄρνις, δοςσοτάϊησ ἰο ΒοΙΠ6 -Ξ ὀρνίθειος ἄν- 

θρωπος, α πιαπ-δῖγα. 

179. Αληθες, Ηα! 5αγεϑὲ ἔδοιι 5802 ὅ386 ΟἸοιάπ, 841. 

1716. Καὶ δή. ΕὟΤ [Π6 νᾶτίοιιβ 5θῆ565 ἴῃ νυ ἢ ἴΠ 656 ἔννο 

ΡδυτοΪ 65 ἃΤ6 υ56α ἴῃ σοππροοίίοη, 566 Ηασίυησ, 0]. ἴ. ρρΡ. 959, 

204. ΤΠ βρι τ οὗ ἴΠ6 θχυργθββϑίοη τῇδ Ὀ6 τοηάθγθα ἤΘΥΘ 

Ὀγ Τ͵ε1]} ἐλόη. 
178. εἰ διαστραφήσομαι, ἡ 1 5}ιαἱ] σεὶ α ἐιοῖδέ ; ΘΙἸΙΠΘΟΥ ἃ 

{υνβίε ἀ ΠΘΟΪΚ ΟΥ ἃ βαυϊηϊίησ ον 6. 
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180. πόλος. ΤῊ γοΥὰ 15 υϑ6α ἴῃ νΑΓΙΟῸΒ ΒΘ Π565 ἃ5 ἃ 

βοϊθηςῆς ἰοση. Ηδθτα, ἃ Πᾶ5. 15 ρορυΐαῦ πηθδηΐησ οὗ δέῃ, 

λδαυθηδ, ταιῖὲ οΓΓ ἐδ ᾿δαυθη5. ἴΐ 15 ᾿πίτοάποθά ΡΔΡΠΥ [ῸΥ 

[ῃ6 Ραηπίησ ΔΙ ἢ Θσαίοη δίνῃ πόλος, πόλις, 8ἃΠα πολεῖσθαι, 

1η {Π15 πα 1Π6 [ὉΠ] οννιησ [1η68. 

186. παρνόπων, ἰοοιιδίδ. "ΓΒ τοίου 5 ἴο {Π6 πὶ 1π 1Π6 σἢδΥ- 

δοίου οὗ ὈΙυ45, τ Βοἢ νου Ἱὰ πδίυγα! ν σῖνθ ἴθ ἀομ] Π]Οη 

ΟΥ̓ΘΙ ἴΠ6 1ηβθοί8. 

187. λιμῷ Μηλίῳ. ΕῸΥ {Π6 ρΡΑΙΠΟΌΪαΥ5 οὗ [Π6 ἰγϑηβδοῦοη 

ἤθτθ 81πά6ἀ ἰο, 566 Τ ππον ἀἸά65, 1210. ἡ, [ΠΕ ἴοοκ ρίασθ Β. Ο. 

416. ὅΞε6 ᾿ἰβοογαίθβ, Ραῃθσυσίουβ, Ρ. 92, 8ἃηα ποίθ, Ρρ. 96, 

97, ΕἙΙ ΤΟ 5. δα ΠΟ. 

190. Βοιωτοὺς... - αἰτούμεθα. 'Π6 ΡΥΙΠΟΙρΑΙ τουὰίθ ἔἸΌΤη 

Ατῖσα ἰο [Π6 πουίμουη ρᾶτίβ οἵ ασθθοβ αν Ὡστουσῃ Βωοῖϊᾶ. 

Ὑ Ποαΐ [Π6 ρου) ββίοη οὗ [Πη6 Βεοίίδηβ, ἴΠ6 ΑἸΠμοπίδηβ σου] ά 

ποΐ θα ϑν σοηβα [Π6 οτϑοὶθ οὗ 1η6 Ῥυιαη Αρο]]ο. 

195. τοῦ χάους. ΤΠ νογὰ εἰαοβ 15 θὰ θα, ἃ5 ἴῃ 1Π6 

ΟἸοιάβ βθυύθῖαὶ {πη65., ἴῃ 1ῃ8 56η86 οὗ ἐλ αἷτ΄᾽ οὐ ἐδ δἤῳ ; 

Ρτορουΐυ, ἐπα βιιγγοιπαϊησ τοἱά ; Ὀὰὺΐ ποῖ ἴῃ [ῃ6 Τηοἀθ η 56η56 

οὗ {ῃ6 ἴθ ολαοβ. 66 (Ἰοιπάβ, 4294, 697. 

196, 197. μὰ.... πω. Ερορβ, 1η δ[5 ᾿πἀ]οτοῦβ 46 Πσῃΐ 

αἱ {Π6 ρτόροβαὶ δηά 15 ᾿τηγηθηβα Ὀθηθῆίβ ἴο {π6 τὰσθ οὗ [Π6 

διτάβ, Ὀσθα 5 ̓πίο Θχοϊδυηϑίιοηβ 8η4 οδίἢβ νν ΠΟ ἢ ὮᾶγΘ ἃ ΘΟΠΊ- 

108] τϑίϑιοη ἰο 5 ροβιίοη ἃ5 ἃ διτα. ΟὔὈβοῦνα ἴπΠ6 86 οὗ 

[ῃ6 ποσαίϊνα μά, [Ὁ]]οΟνγ Ἔα ΓΚ ἃ βθῃΐθποθ Μ᾽ ὨΙΟὮ 8150 ᾿τηρ 165 ἃ 

πασαῖϊν ; ΤῸ ψ ΒΙοἢ 566 Κύπμποσ, ὃ 917. 4. ---- νεφέλας. Αο- 

σογάϊησ ἰο ἃ ϑοβῃο]αβί, ἃ υϑῦν ᾿Ισῃΐ βρθοῖθβ οἵ ποί νγὰϑ 50 

οΔ]]6(. --- Μή. ΓΠΘΓΙΘ 15 Βοιηθίῃ!ησ ΥΘΥῪ ὑηυ588] ἴῃ ἴΠ6 ἢγ- 

Ροϊμθίοαὶ ποσαίϊνθ ἴῃ (Π15 ρίασθ. ΓΘ σογηπιθηΐδίουβ ἤδΥΘ 

ποῖ σϑηθσα! νυν ποίοθα 1, ἢ [Π6 οχοθρίϊοη οἵ Βοίῃθ, ψῃο 

βαυβ8, ““ ΕΣ]Πρ515 γϑυΌὶ ἐξεπλάγην γ6] Οὐ] 548 ΠῈ 5ΙΤΏ115, ΠΟΥΘΟΥ͂ 

μὲ πηφιαπι σαἰ αἴιι5 σοηπιηιοπέμηι απαϊτυογῖηι." Βαϊ [Π6 τηθδη- 

ἴησ, ἢ [Π15 σοπβίσποίοη, νγουὰ Ὀ6 ἴΠπΠ6 ορροβίίθ ἴο [ῃδΐ 

δίνη ὈΥ Βοίῃθ δηά- τϑαυϊγθά ὃν 1Π6 56η56, --- πὶ αἰγαϊά ἰ68ὲ 
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1 λαυς ᾿εαγά; δ θτθαβ ΕἸρορβ οἰθβαυῖν νΊ5Π65 ἴο βᾶν, ΜΠ 

ΤΩΟΙΘ οὐ [655 αἰγθοίπθβϑ, ἰ(ῃαὶ 6 πευοῦ θα ἃ Ὀδίίου ΞΟ θη. 

ΤῊϊΒ ουά τεαυίτα {ΠπΠ6 δάάϊίοη οὗ οὐ ἴο {Π6 σοπδβίγποίοη. 

Μαιμπῖς (τ. ὅτ.. Ὗο]. Π. ρ. 886). ἴο γοπὶ Βοίμα τϑίβυβ ὺ 

1η6 εχρ᾽ δπδίϊοη οὐ [ῃ6 '56 οὗ [Π6 ργϑίθσιθ ᾿πά!σαῖνθ, Οἱ 

Ἔχρ  αἰηβ [ῃδὲ πᾶσα ἴῃ σοηηθοίίοη ΜΠ δέδοικα ΟΥ̓ ΞΟΙη6. 506 ἢ 

ψνοτ, τ ΠΙΟἢ 5 [η6 βϑῖηθ σοηβίγα ΟΠ 85 ἴπᾶΐ βυσσοβίθα ὈΥ 

Βοίῃθ, θυΐ ψνῃϊοἢ σίγεβ [ῃ6 ψ τόσ 56η56. ϑόρῇοοίαβ (τ. 

ατ. ὃ 229. Ν. 3) τϑιηδυᾷβ, ---- “" Νοῖ υπίγθαπθηίν μή 5 υβεά 

ΠΘ͵Θ οὐ τηϊσῃξ 6 δχρεοίβα : οἢ {Π6 οἴου μαπά, οὐ 15 Βοιηθδ- 

Ἐπη65 564 ΠΘΙ6 μή νου θ6 τποσα ἰοσίοαὶ]." Π6 ἢγβί 

Ρᾶτί οὗ {Π6 τϑυλαυῖς ΡΡΙ165 ἰο [Π6 ργββθηΐ οᾶβθ.0 Π6 4.68- 

ἄοη {Ππαΐ τουηδῖηβ ἴο θ6 ἀθοιἀβα 15, τοῦψ ὁπ6 πασδίϊνθ 15 58- 

βιταἰ6 ἃ (ῸΓ Δηοίμου ἀηὰ [ῃ6 58] ομθ. ΤΠθ ταάϊοαὶ αἰ ἔθτ- 

Θη66 δοίννεθῃ {Π6 ἔνγο πασαίϊναϑβ 15, ἰπαΐ οὐ βχρῦεββαβ ἃ ἀἰϊγϑοῖ 

παραίίοη, ---- [Π6 σογίαϊη Πποη-οχἰβίθποθ οὗ ἃ 1πησ Οὐ δοῖ:; 

μή, οῃ. ἴΠ6 σοῃίγατσυ, 15 Πυροίῃθίοαὶ ἃηα βυθ]θοΐῖϊνθ, ΘΧρΡυΘ58- 

ἴησ [ῃ6 ορ᾿πίοη οὗ ἴΠ6 βρθακογ [μαΐ ἃ [ῃϊησ ΟΥ̓ δοΐ 15 ποῖ, οὕ 

᾿πεἰπηδίϊησ τυ μαΐ ΟἴΠΘΥΒ 4150 ΤηΔῪ ΞΌΡΡΟΞΘ ποῖ ίο θ6 ἴΠ6 6856. 

ὙΠ ἃ ράτίοῖρίθ, [ῸΣ Ἰηβίαποθ, οὐ ἀθοίασθβ δὴ δβο αἴθ η6- 

σϑίίοη ; 85. Ζβοῃ, Ασ., 39. οὐ μαθοῦσι, ἰο ἐιοδ6 τοῖο παῦε ποὶ 

Ἰραγπεα, ἃ5 ἃ τηδίίου οἵ ἰαοΐ ἢ ψῃθγθαβ, ν. 248, μὴ δολώ- 

σαντος θεοῦ, οπ {Π6 ξιιρροϑδίξίοπ {αὶ αἰοα ἀἱά ποΐ ἀδεεῖυε. 

Νον, θϑαγίησ ἴῃ τηϊηα {Π15 ἀἰβε!ηοίοη, ἀπά σοπδιἀθυϊησ [Π6 
βίαίθ οὐὗὁἩ τηϊπα ᾿ἰπίο ψν ῃῖοῃ 1Π6 ροθὲ ἰηίθπαάβ ἴο τἤτονν ΕΣρΟρΒ, 

6 5}8}} 566 Ῥϑυύῃδρβ ἃ τϑᾶβοῃ [ὉΓ (Π6 56 οἵ μή ΨΏΘΙΘ οὐ 

ψγουϊά αἱ ἢτγϑί βίσῃι μανθ ἀρρθαγθά τηοτα ἰοσίοαὶ. ΕΡΟΡΒ 15 

βυδάθηϊν βίσαοκ ἢ τΠ6 τηϊσην ρ΄δη, ἀπά Πανίησ ὈΘΘη, ἃ8 

ἃ αυοπάδτη Κίησ, ἃ ΒΟΠΘΙΠΊΘΥ ἃ Πα ὙΥΑΥΤΊΟΥ͂, ΓΒ ΤᾺ ΡΙ ΑΚ ΟΥ̓ΘΥ 

1Π6 ῥτο]θοίβ οἵ ἢϊ5 {Π|6, ἀπά, σουηραγίησ ἴῃ 6 τὴ νυ ἢ 1[Π6 ΡΥΘβθηΐ, 

ἀουθίβ ἢ δὴν ομθ οὗ ἰμϑίὴ ννὰβ βαιὰὶ ἰο ἴ1. “Γμ5. ἀουθὶ, 

διηοιηΐησ ἰο αἰμηοϑὶ ἃ ποσδίϊνθ οουίαἰπηίν, τᾶν ἀρῖϊν Ὀ6 6χ- 

ΡΓΟββθα ὃν {πΠ6 ἢν ροίῃϑιϊοαὶ πο σαῖν μή. ΓΘ 6 ΠΠρ515 15. ποῖ, 

1ῃ6η. ἐξεπλάγην ΟΥ δέδοικα, ΟΥ ΠΥ 5 ΠΉΠαΥ γΘΤῸ ἢ [ῸΣ ἰδμαῖ, ἃ8 
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ἢδ5 θ6Θη 5ῇονῃ, ὑγνου ]α ΘΧΡΙΘ55 {Π6 ρροβίίθ τηθϑηΐησ ἴο {Π6 

{06 ὁΠ6 : Ραΐ 1 τητιϑὲ 6 Βοιὴθ οὴ8. πηρὶγίησ ἀοιδέ οὐ ἀοἰἐὗ- 

ογαἰΐοη, ἃ8 ἀμφισβητῶ ΟΥ̓ ἀπορῶ: ---- ἀοιιδὲέ τολιοίιογ 1 παῦο 

δυ6γ ᾿δαν ὦ α ΠΉΘΥ 8ο]ιθηιθ, ΟΥ 1 5}ιοιιἃ ποΐ τυοπον ἡ 1 ποῦν 

ἠεαγά α οἰουεγον ἐάθα. 

199. Εἰ ξυνδοκοίη .... ὀρνέοις, 1 ἐΠ6 οἱδιοῦ δὶγα 5 5]οια 

ΡΥ ἰο 1. Νοῖθ ἴῃ6 ἔογτοθ οἵ ξύν ἴῃ σοῃηροβι!οη. 

201. βαρβάρους, ϑαγϑαγίαῃ ; 1.6. ννἱΠοαΐ ἀγΠσα]αΐθ 5ρΘθοἢ. 

Τὴ ατθοκβ τοσατθα 811] νηΟ 5ροῖζθ ἴὴ ἀπκηονῃ ἰδησυδσθϑ 

85 ὈδΥθαυδη5, ἃ πα σοχηραῦθα {Π6ῚΓ βουηάθ ἰο [πΠ6 νοϊσθβ οὗ 

θιγά5. Οομρ. ἄβοῃ. Ασ., 974, 975, ψῃθγα ΟἸγίθιηηθϑίγα 

1|Κθὴ5 ἢ ἀπο ΞΡΘΘΟΙ ἴο [Π6 ἐν ουίησ οὐ [η6 βνδί]ον. 

Φθῦ. τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, πηι} (ν 16) ἐδ πἰσ]έίησαίο. Ῥτοσπα, 

ὙΠΟ νγὰ 8 ΠηΘΙδυ ΠΟΥ ΡΟΒΘα Ἰηΐο 16. ὨΙσῃίησαθ, δοοογάϊησ ἴο 

[Π6 ροοϑίβ ἃπὰ την Ποσ ΡΠ 615. 

206. Καλοῦμεν, 6 τοί εαἴ. 'ΤῊΘ ὨθΡΘΥ Θἤδηρσο5 
ἔγοίη {Π6 βίησαϊαν ἴο [Π6 Ρ᾽αγ8], Ὀν ἃ σοηβίγποίοη Βα ΠΟΙ ΠΥ 

Θχρί διηθα "ῃ Μίΐ., ἅτ. ατ.. ὃ ὅ62.1. ΤΠθ δοίβ βχργβδβββα ΒΥ 

1η6 Ριποὶρ 65 ἐμβάς ἃπα ἀνεγείρας ἃΥ6 ἴῃο56 οὗ ΕρΟρ5 8Ιοῃδ ; 

Βαϊ ἴῃ [Π6 5ιθ]θοί οἵ καλοῦμεν, ΕἸΡΟΡ5 15 ᾿πο]πα 64, ἰοσϑίῃο 

ἢ [Π6 Πρ τη σα ]θ. 

215. ᾿Ἐλελιζομένη. ““ ΕἸΧρΙ ΠΗ Βοημπὶ σθιηθηί5 [ἰα506]1- 

Ὠ126.) Β. ---- διεροῖς. 6 ΞοΠο! αβί οχρίαιηβ, “' Διύγροις ἐκ τῶν 

δακρύων ;)) [0065 1ἴ ηοΐ ΤΑΙΠΘΙ ΘΧΡΙῸΒΒ [Π6 σθῆθσαὶ οΠμδυδοίθυ 

οἵ 1Π6 ποίοβ οἵ 1Π6 πισῃίησαὶθ ὃ ἢ μέλεσιν, ἰἰφιϊά ποίθ8, 

π|κ6 1Π6 Τιαίίη {Ζφιΐάς τοςθ68. 

Φ]. τοῦ φθέγματος. (ἀφηϊῆίνα οἵ Θχρ᾽δηδίίοη, --- 7λαϊ ἃ 

θοῖοθ ! --- Υϑίθυγιπο ΡΥ Δ ΌΪΥ ἴο {Π6 τῆσδ οἵ {π6 ἢαία (αὐλεῖ, 

1. 6. τις), θῪ γγΠΙΟἢ [Π6 βοησ οὗ 1Π6 πισμίϊησαϊ!θ, ϑοοογάϊησ ἴο 

1ῃ6 βίαϊθιηθηΐ οὗ 1π6 Ξοποιαβί, ἰῖ5 τργυθβθηίθα. 

2599. τις. [564 ᾿πηΠἀ6Πη} 6 ]γ [ῸΡ ἠαη αὶ ΟΠ. ΟΥ̓ ΘΥ6Υ̓ ΟΠ, 

ὙΠΟ 5 ρΎθϑθηΐ οὐ ψ ΠΠ]η Πραυησ. ΕὟῸΥ [Π15 56η56, 5686 ΜΙ. 

δ 487. 9. ---ὁμοπτέρων, δίγαά8 ὁ. α ἐεραί]ογ, οἵ 1ῃ6 58 Π18 

ἔθαῖῃου ἢ την βο  ; ΤΡ ΘΟΙΠΡΔΗΪΟΏΒ ΟΥ̓ ΚΙΠαΤΘά. 



ΝΟΤΡΒ. 180 

299. ἀμφιτιττυβίζεθ᾽, ἰιυϊέξογ αὐοιί. [Ιΐτ 15. 8 ᾿Πλ] ΔΕ γ6 

ψγογ, Θχρῦθββίησ ΡΥ ΠΟΌΪΑΥΪν {Π6 {νν οσησ οὗ βυν! ον, 

Βαΐ αἰβο [Π6 γοϊδββ οἵ οἴμϑν Ὀϊγβ ; λεπτόν 40.81.65 [{. 

245. ᾿Ανύσατε πετόμενα. ΓΘ ᾿πηρογαῖϊνθ δηὰ {π6 ρατί- 

ΟἸΡΙΘ οἵ ἀνύω τα οἴϊθῃ σοπβίγιοίθα νἢ 1Π6 ρᾶτίοῖρὶα ἀπά 

᾿Ἰπηρθυγαίϊνθ οἵ οἴμϑὺ γϑυῦβ ἴὴ {πΠ6 δάνθιθ!αὶ βθηβθ οἵ ἀοίησ 

φιυϊεκῖψ νυ παΐῖ [ῃ6 οἴου νϑυθβ βισημν. Ηρτζο, Πψ φιϊεζίῃ. 

241. ὀξυστόμους. 'ΤῊΪ5 ΘρΙ[Ποἱ οἵ ἴΠ6 ἐμπίδες 15 Ἔἀχρ[αἰηθά 

ὈΥ ἴμ6 Ξομο  αβί ξξξ ὀξυαδούσας, δΠαγρίῃ 5ἰησίησ; Ὀαὶ 1ἰ 15 

ΠΟ ἢ ΠΟΙ Παίιγα] ἴο Υϑίδυ 11, ἢ ΒΟυσ θυ, ἰο {Π86 5ῇῃδῦΡρ 

ῬΙΓΟΡοβοῖβ. ΓΘ Ἰηβθοΐ 15 ἰοπηα Ὀγ ἰγᾶυθ 6 γ5 Ἰῃ Αἰςα 85 8η- 

ΠΟΥΪΠΟ ΠΟῪ ἃ5 ἴἴ νγγὰβ ἴῇ ἴΠ6 ἄδνβ οἵ Αὐιβίορῃαηθβ. ΤΠ 

ΤΌΔΟΘΥ 01} ΥΘΙΠΘΥθΘΓ ἰΠ6 ΡτΌθίθτη οὗ 1ῃ6 βἰησίησ οὗ [Π68 

Θιηρ[5, ἴῃ {π6 ΟἸοιάβ, 157, 5εαά. ΤΠΘ Ργθοῖβα βρθοὶθβ οὗ ἴῃ- 

βθοΐ ἰηίθηάθα ἤθῖ8 15 ποῖ Κῆονγη. Τὴ6 ΠᾶΠΊῚ6 ἄρρθᾶῖβ ἴο 

ἢδνγθ Ὀθθη δρρ ϊ64. υυἱποὰί οχαοί ἀἰβουι τὶ ηδίοη, ἴο βου θοαὶ 

Κιηά5. [Πα τῆᾶν θ6 οδ]]βά, νυ] ἢ Βα ΠΠοἸθηΐ σογγθοίμθββ, α σπαΐ. 

[τ [5 ππθηΠοηθα βθυθσαὶ {ΠΠ165 ἰη Αὐϊβίου θ᾽ Ηἰβι. Αη. 

96], ᾿Ατταγᾶς. Ατγιβίοι6, Ηΐβι. Αη., ΓΧ. 19. 811π465 ἰο (Π6 

ΡΙαμηασα οἵ (Π15 ὈΙσα, νυν ὨΙ ἢ 15 ρτόθαῦὶν {Π6 πιοοῦ-]θη οὐ Ππατεῖ- 

μθη. ὅδ. Ζοθη (Η6]16η65, ο]. ". ῥ. 152) βανϑ, -ττ-- " Ατηοηρ [Π6 

ἔἀνουϊίθ σατηθ οἵ 1π6 Αἰπβηίαη σοιγηηδηβ νγὰβ [Π6. αἰΐασαβ, 

ΟΥ τα ποο]ΐη, ἃ ΠΠῚ16 ἸΆΛσοὺ ἐμὰπ 1ῃ8 ρατίγιασθ, ναγϊοσαϊοα 

ὙΠ ΠαΠΊΘΤΟιβ βροίβ, ἃΠ4 οὐ σοϊησηοη {{|6 οοΐου, βοιηθν αΐ 

᾿πο ηἴηρ ἰο το. [{ 15 βαϊά ἴο αν θθθὴ ἱπίσοάιςθα [του 

Πγάϊα ἰπίο ατθθοθ, ἃπα τνὰβ ἐὈπηα ἴῃ δχίταογάϊπασν ἃθαη- 

ἄδησθ ἰὴ ἴΠ6 Μερατγὶβ.᾽" 866 αἰβδὸ ποίβ ἴο (ῃ6 ρίαςθ, στ 

ΓΘίθγθ 65 ἴο {Π6 δυ ΠΟΥ 65 [ῸΓ ναγίοιβ ορὶ ΠΙΟη5. 

20. ὃριμύς, 85᾿αγ}. οΥαῇν. [Τὶ ἰβ ἀββά ἴῃ ἃ δοϊηΐο β6ηβ6. 

“07, 208. ἄρ᾽... ... μιμούμενος. ΤΊΘ ραγίίοϊθ ἰβ β σιν 

ἱηξθυθηιίαὶ, ---- ἐλθη ; 1. 6. βίηθα 1 ἢᾶνθ θθθὴ σαρίηρ ὑΡ ἰηΐο 

1Π6 5Κν, ἃπ4 οᾶῃ 8586 Π0ὴθ. Τὴ οματγαάγιοβ 5 τηθηςοηθα 

ὈΥ Αὐϊβίοι!β βθυθῦαὶ {ἰπ|858. [{ ἄρρθᾶϊβ ἴο μᾶνθ θθθὴ ἃ 8ρ6- 

Οἶθ5. οὗ ρίονθν. οδἰ δὰ 16 σοίὰ ρίουεσυ. Τῇδ νοῖςβ οἵ τῃ6 
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Ὀἰγὰ 15. Παυϑῃ πᾶ ἀἰβασγθθαῦϊθ, ἃηαὰ ρουμδρ5. ἴΠ6 ἐηιϊέαξϊη δ 

γηθη!ομθα ὈΥ ΕοΙρί 465 ἰδ ἃ Ῥδοκ- αηάθα σοιηρ  πηθηΐ ἴο 

[6 βἰησίησ οὗ ΕΡΟΡΒ ; [Π|5 15 α͵8δο βυρρογίϑα ὃν ἴπ6 ψογά 

ἐπῶξε, ὙΠ] ἢ ἀοα5 ποί ἀθβοῦῖθα ἃ πη] οάϊοιβ βουηά. 

Ω70. ἀλλὰ... .. ἔρχεται. 6 δοσυϊηπϊαίίοη οἵ ῥυῇ] 685 

15 θαρσθββίγθ οὗ {πΠ6 οουηϊο δβίοῃβῃιηθηΐ οἵ Ῥβιβιϑίδιγοβ δἵ 

[1πη6 ἢδτηϊησ δρρθδύδησθ οἵ 1ῃ6 Ὀἰγὰ Ἰπβί υγῖνθα, ---- ϑμ)76 

ὁποιισῆι, ΠΟΥ 15 α ὑῖγα σοηυῖησ ποῖ Βαϊ 1ῃ6 ῥΡῃςηϊοορίθ- 

γτο5 δχοϊίθ δβϑίοῃιβῃγηθηΐ ποΐ ΟἢΪν ὈΥ Ὠ]15 ὈΓΠΠδηΐ ρΡ] αγηᾶσθ. 

Ηδθ νὰϑ ἃ τὰγα Ὀϊγ, ΠαταΪΥ ουθὺ βθθη ἴῃ {π6 ἰδίπ46 οὗ 

Θτθεοθ. ““ Ἐπὶ ΊἸηἴΟΥ τυὶββίτηδβ ΑἸΠ θη! ἀνα5.)) ῬΡοΐίμθ. ὕοη 

ἄδθγ ΜΠ] (ἴῃ 5 Τηοπορτάρῃ, οἰϊθα αῦονθ, ὑροη {Π6 ὈΙΓα5 

οἵ ατεοςοα, Ρ. 118) 5βίαίθβ. [παΐ 6 νγὰθ η806 ἴο ᾿ΘΆΥ ΔΗΥ͂ 

(πἰησ οὗἩἨἁ 1Π6 οχἰβίθηοθ οὗ 1Π6 ρῇῃςηϊσορίβθσοβ ἰη αγβθοθ; 

Βαϊ τῃουσθί ᾿ξ ᾿πηροββιθ]6 {π6 ὈΙγα βῃου ἃ θ6 ψνϑῃίϊηρ ἴΠπ6 ΓΕ; 

δίποθ ἴἴ νγὰβ ουαηα οἡ {ῃ6 Αἀτϊαίς οοδβί, ἴῃ ἄϑῖα ΜΙποσ, οα 

[Π6 Οαβρίδη ὅ88, πα οἢ 1ῃ6 δ οἱϑα, Ὀθίννβθη νν βοῇ στρ οη5 

Οτθθοθ ἰ5 ϑἰἰμαίθα. Ηαὖ δάάβ. {πὶ ἢ6 587 50:6 ψ ΠΙΟἢ ὙΕΙ͂ 

Ῥτουρθί ἔγοπι ϑυαγτηα. ᾿ΓῊΪ5 ραββᾶσθ ἴῃ ΑΥΙΒίΟρ 8 Π65 5ΒΠΟΥΒ 

τΠδϊ [ῃ6 Δθονυθ- θη ΠοπΘα ἩΥΥΠΘΥ νγὰβ σουγθοΐῦ ἴῃ πο υαϊηρ [ῃ8 

ΡΠοηϊςορίθτοβ. διηοηρ ἴΠ6. δἰγὰ5 οἵ τθθοθ. ἢβ)οάογαβ 

(ΖΕ ίοριςοα, 110. Ί. α. 8) Ἰη:πτοάπσ65 οη6 οὗ ἴΠπ6 ρΡθυβοηᾶϑθβ 

ἴῃ ἴΠ6 βίου σδυγγίησ, ὈΥ Θοπηηηδηά οὗ 55, 15. Χη]Βίγθϑϑ, 

ἃ ῬῃΟηϊοορίοτοβ οἵ 1Π6 ΝΗ (ὄρνιν τινὰ τοῦτον, ὡς ὁρᾶς, Νεί- 

λωτον [Νειλώτην ὃ] φοινικόπτερον). 

ΟἽ]. οὐ... ταῶς; [1 ἐδ ποέ διοἶψ α ρεασοοῖς ὃ 6 

ψΠοΪ6 ἴοηα οἵ 16 ἀϊδϊοσιθ 5ῆοννβ ον απαβαδὶ ἃ βίρῃΐ {Π6 

ὈΙγὰ ννὰβ ἰο {π6 Αἰ μϑηϊδηβ ; δηὰ {Π6 τϑρὶν οἵ ΕΡΟΡΒ 15 ἴῃ [Π6 

Βρ ΓΙ οὗ οὔθ ΠΟ 15 ἀθίθυμηηθα ἴο πηδῖζθ {Π6 γτηοϑβί οὗ ἃ στϑαΐ 

ΟὐΓΙΟΒίν. 

Ωγ2. οΟὗτος αὐτός, 1. 6. ΕΡορϑ. ἐλ οη6 ᾿ιϊηιδοῖ ἢ; ροϊηίίησ 

ἴο {Π6 ὈΙτα. 

9714. λιμναῖος. Αρρ]ϊοεά ἰο Ὀἰγάβ, {Π|5. δριίμθί βρη 68, 

ποῖ τοαίογ-[οιῦϊ, ἃ5. 1ἱ 15. Ἰπσουγθοῖ!ν ἰταηβιαίοα ὈγῪ [164ἀ6]] 
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δηά ϑοοίί, δηἀ σϑῆθσα!ν ἴῃ (Π6 νϑυβίοηβ, δυΐ [ἢοβθ θῖτά5 

γνΙΟἢ Παυηΐ {(Π6 νγαίθυ 5 δάσα δηά ἃτ6 Κηοννη ὃν ἴΠ6 σβῃθυῖς 

ΠΔ͵η6 οὗ τδαα675. 

214, 215. φοινικιοῦς .. .. φοινικόπτερος. ΤΠ Ρὰη ΠΕΙΘ 

ΤΥ Ὀ6 ΡΙΘβον α Ὀγ το πάογϊησ φοινικόπτερος Παπιΐπσο, τῃ6 

ΠδΤη6 οὗ {Π6 ἔδιην το νν ἢ οἢ ἢ Ὀαϊοηρβ, --- οι παπάβοηιε 

απάᾶ Παπιΐπε, ---- παίξιγαϊῃ, ΓΟΥ ἢιὶδ παπιο ἐβ Παπιΐηδο. 

2106. σέτοι. (ὐοηδίτυοίοα Ἡ] καλῶ. ΟΥ 5ΟΙΠ6 50 ἢ νγοτγά, 

ἴο θ6 Βιρρ!!θά. 

71. 18. Νὴ... ὀριβάτης; ὙὍΤΠ6 ἢγβί [1π6 15 βαϊά, ΒΥ 

([Π6 Ξξομο αβί, ἰο θ6 ἃ ρᾶῖοαν οἡ ϑορθοο!θβ ([ῃ6 θερσιηηίησ οὗ 

16 ΤΎτοΟ), ἀπὰ 1Π6 ββοοηά ἔτοπὶ ἃ ρᾶββᾶσθ ἴῃ .ξοῦν] 5. 

ΓΘ Μῆδος 15 ἴΠ6 581ὴ6 ἃ5 {Π6 Περσικὸς ὄρνις ἴῃ Υ. 488. ----ἔξε- 

δρον χώραν ἔχων, α ὑῖγαὰ ἔγοπι ζογεῖσπ ραγί5. ---- μουσόμαντις. 

ἐς Ὃ κομπώδης - τοιοῦτοι γὰρ οἱ μάντεις καὶ οἱ ποιηταί.) ὥαἢ. 

ΓΉΘ ἀθβουιρίοη, ΟΥσΊΠΔΙΪν ΔρρΙΙΘα ἴο ἃ σμδγδοίου ἴῃ .35- 

Οὔ] 5. 15 ΠΘΙῸ ἰγΓϑηβίθυγθα ἴο [Π6 βίγαςησ σοςοκ. 

280. ἄνευ καμήλου. ΓΘ Ξξομο αβί αν, “Ὡς τῶν Μήδων ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ καμήλων ὀχουμένων ἐπὶ τῇ τῶν πολέμων ἐξόδῳ." 

- εἰσέπτατο, δι ἴηι. 

281, Ἕτερος... .. οὗτοσί. "ΓΘ ρη ΠΕΙῸ ἴυγη5 ροη 1ῃ6 

ΧΙ ΠατῪ τηθδηϊησ οἵ λόφον κατειληφώς, λαυΐησ οεσοιρὶεά α 

μῖ11; ἃπα ἤοτα, λαυΐηρ σοί α ογοδί. 

289 -- 285. ᾿Αλλ᾽..... Καλλίας. ἴῃ ΔΗΒΥΟΥ ἰο 1Π6 41|68- 

τἰοη οὗ Ῥαιβιῃϑίδισοβ, νυν μΘΊΠ ΟῚ {Π6 6 15 ΔΠοῖΠοΥ ΕΣΡΟΡΒ. ---- (ῃ6 

αυδϑίίοη. θθίησ ρὰΐϊ ἴῃ ἃ ἴοπμθ οὗ 50Π16 ΒΌΓΡΓΙΙΒΘ, --- Π6. Ροσί 

(αἰτοβ οσσαβίοη ἴο τηᾶῖα ἃ ἢϊΐ αἱ βθαυθῦαὶ ρβύξβοηβ. μη οοΪθ5, 

[ῃ6 Ροδί, ψγῆο ἰγηϊαϊο Ξϑορἢοοϊθβ 'ῃ ἢ ρἷαν οἵ Το υθαβ, Πμᾶ5 

αἰγοδάν Ὀθθὴ τηθηϊοηθά. ΕρΡΟΡΒ πιθαηβ ἴο βᾶύ {παΐὶ 1ῃ6 

ργθβθηΐ δἰγὰ 15 ποῖ 1Π6 σθῆυϊπθ Ερορβ, θὰϊ ΟὨΪν 8 ᾿πηϊατίοη,. 

Π|κ6 1ῃαὶ ἴῃ ῬὨΙ]οοθ5 ; δηά ἃ5 πΠ6 Πἰγηβοὶ ἢ 15. 85. 1ἴ πυϑτο, 1Π6 

(ἀἴμπου οὗ 1π6 ἘΡοΟΡρβ ἴῃ ϑόρῃοοίθβ, 5οὸ Π6 τῆᾶν ὃ6 βαϊά ἴοὸ 6, 

ἴῃ ἴπ6 β8πΊ6 τᾶν, {π6 σταηα(ιμου οἵ 115. ὁπθ. ἀπά {15 

βυσσοβίβ {πΠ6 ΑἸμθηΐδη τηοάθ οἵ παιηΐϊησ σὨάσθη, ἃροη ΒΟ ἢ 

σου, 



138 ΝΌΕΈΕἍΕΝ 

5: Ζοῃη (Αποῖθηὶ αταθκβ, οὶ]. 1. Ρ. 181) βαγβ: -τ- "" ΤῊΘ 

ΤΊσῃς οἵ ᾿προβιησ [η6 πᾶ Ὀθἰοηρσθα, ἃ5 Πἰηΐθα ἄθονα, ἴο ἦι 

ἔα Πμοτυ, νι ῆο ΠΚΘ 56 ἈΡρΡΘΔΙΒ ἰὼ ἤᾶγ ροββεββθα [ῃ6 ΡΟΎΟΥ 

ἔθ νγατ 5 ἴο ΔΙῸ Υ 11, ΗΓ Π6 1πῃουσῃϊ ρτοροσ. ᾿ΓΠΘΥ ἡγῈ 16 σοτη- 

ΡΘΙΙοα ἴο (Ὁ]]ον ἢο δχδοί ρτθοθάθηϊ; Ὀαΐ ἴπ6 σϑῆθσαὶ σαΐθ 

τ ϑθυη θα οὴ86 δρραγθηῖν οὔβουνθα ὃν παΐαγθ, νυν οἢ, πθ- 

Ιδοῖησ [Π6 ΠΠΚΘη 655 ἴῃ 1Π6 ἢγβί σθῃθγαίίοη, ΒΟ ΘΓ ΠΠ165 ΤΘΡΙῸ- 

ἄποοβ Ὁ ἢ οχιγδογάϊπατν Βα δ]ν ἴῃ 1Π6 βεοοπμά. Πα ἴΠ6 

σταηάβοη, ᾿ΠΠοτ της οἴἴθη [Π6 ἐθαίαγθβ, ᾿ΠΠου θα α͵βὸ ΥΘΥῪ 

σϑηθγα! }ν [ῃ6 Πᾶτὴθ οὗ 5 σγδηάίαι μου ἢ ἃπά ργϑοϊβοὶν [ῃ6 

58 1ὴ6. τα ΔρΡΙ6ἀ ἴο ψοϊηθη, [ῃἢ6 στα πα ἀδασῃίο Πθαυὶν αἷ- 

νᾶ 5 Τοοϑινησ ΠΟΥ στ Πα τηο 6.5 πᾶτηθ. ΠῸ5 Απάοοϊάθβ, 

50ηὴ οὗ Πιρᾶσογαβ, θΟΥΘ ἰῃ6 Πᾶγη6 οἵ ΠῚ5 στα πα δίῃου : (η68 [ΔΊ ΠΟΥ 

πα βοὴ οὗ Μιπδάθβ ποῖα παιηθα ΟἸγηοη : {πΠ6 δίπουν δά 

50η οἵ ΗΙρροπίοοβ, ΟἸθιηϊαβ.") ᾿ΓΠΘ56. ρδυ σα αν ΠδΙΠ65. ΔΤ 

ΡΙΌΡΔΌΪν βοϊθοίθα ὃν {πΠ6 ροβί, ποΐ οἠἱν Ὀθθοᾶσβθ [ἢ6 ἔδιῃη- 

1 γ ἴο Ποῖα {ποὺ Ὀθίοησ ριθβθηΐ ἃ τη Κα Ὁ ]6 ἰηβίδησθ οὗ 

1Π15 συβίο πα ΥΎ Δ] ΘΥηδίίοη [του σ ἢ ΤΥ σθηθγαίίοηβ, θαΐ 

Ὀθοδυβ {πΠ6 ἰαϑί ΟἸβίηϊαβ, [ῃ6 ᾿παϊνιά δ] δβρθοῖα! ν δ} ἀ δὰ 

ἴο. γγἃ5 ΠΟΙΟΓΤΊΟΙΙΒ [ΟΥ Π]5 ρτοαΙσα ν δηα ρτοῆϊσαον, απ στυϊηρα 

1η6 [ουτίαποβ οὗ {Π6 ἔμ ν. "ΓΠ6 ἤτβί ΗΙρρομῖοοβ Κηουνῃ ἴο 

Αἰμοπίδη Ὠἰβίουυ νγὰβ ἃ σοῃίθ ρον οἵ ϑοίοη, δθουΐ 5ὶχ 

Βυπάτοα γϑᾶγβ Ὀαΐοστθ (ἢ τῖβί ἢ δηὰ {π6 ἰαβϑί ΟἸθιηΐαβ, Π6 {π|τὰ 

οὗ 16 πᾶπ16, βουγβηθα ἃρουΐ ἴνγο παπάγθα γθδιβ ἰαΐθσ. Ηβδ 

Π6Ι 4 ἴῃ 1Π6 σοῦτβα οἵ ἢἰ5 ΠΠπ| τῆδην σῇ οἤοα5 ἴῃ [Π6 βίβίθ, 

ἴῃ 5ρ[16 οὗ Πἰ5 (οἱΤγ δηὰ ρτοῆϊσδον, νυ] οἢ θανὶν [ἀβδίθηθά ἀρ 

Ὠΐγα ἴῃ6 πϑῖὴβ οἵ 1ῃ6 ἀλιτήριος, ἢ ΟΥ ΘΥ]] σϑηΐι5 οἵ 15 ΓαγΉΥ. 

ΗΙ5 ομδγδοίου νὰ ἄταν Ὀγ Απαάοοῖάθβ ἴῃ νοῦν ἰονθ ἀὴρ 

οοἷοῦβ.  Ρ]δίο αἰβὸ σῖνεβ ΒΟΠΊ6 ἰγαι5 οἵ 5 σμαγαοίθυ Ξὥὅῴθθ 

τῃ6 Ῥτγοίαρογαβ, [Π8 566 }6 οἵ νν ΠΙΘἢ 15 ἰαἸὰ αἵ {π6 μιουβθ οἵ (ὑ]- 

ἘΞ Απάοοϊάε5, Ρ. 977. Ἱππόνικος ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλιτήριον τρέ- 
φει: ὃς αὐτοῦ τὴν τράπεζαν ἀνατρέπει"... .. Οἰόμενος γὰρ Ἱππόνι- 

ει ᾿ Ε] , ΕΣ} ἤσαν ὰ 2 ’ 2 , 
κος υἱὸν τρέφειν, ἀλιτήριον αὑτῷ ἔτρεφεν. ὃς ἀνατέτροφεν ἐκείνου 

᾿  “ ᾿ ’ ᾿ , “ 

τὸν πλοῦτον, τὴν σωφροσύνην, τὸν ἄλλον βίον ἅπαντα. κ. τ. λ. 
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1185. Ηδ [5 βαιά ἰο βανθ θβεῆ τεάἀιποθά τὸ σγϑαὶ ἀθϑιεταίοη. 

δηἀ ἤπα!}ν ἰο μαᾶνα ἀϊθά ἃ θεσσασ. ΤΠῈ ραγίουϊατβ οἵ [Π6 

Πἰβίουυ, δπὰ 81} (η6 ᾿τηρογίδηϊ ἔαοῖβ τοβρθοίησ [Π 61} ἡγθ δ] ἢ, 

αν θθβθη σδυθία!!ν οοἰθοῖθα ὃν Βοροκὴ (ΡυΌ]. ΕΣοοπουὴν 

οὗ Ατἴῃθηβ. ρρ. 484, 485). 8:66 αἶἰξο Χθπορβοηβ Ηβ)]θηΐσα, 

ΤΥ. ὅ.6 ; Ατὐιβίοι ε5 ΒΠοι., ΠῚ. ὦ. [Ι͂ἢ τϑην σϑβρθοίβ [ῃ6 

ἔγηῖν νγὰβ οη6 οὗ [Π6 γηοβί ἔδιηουβ, ἃ5 γγ06}} 85. οὁπ6 οἵ [Π6 

οἰἀοβί, ἴὴ ΑἸ θη5. 

286. πτεροῤῥυεῖ, 16 18 πιοιιἐη ; Δα ἴῃ {Π|5 τεβρθοῖ σο- 

5ΘΙΏΌ]65 (811Π185, ΟΥ 15 ἃ (1185. ΤΠηθ6 ποχί ἴνγο [1π65 οοη- 

Ἐππ6 {Π6 Δ] 05]0Π5 1ἢ [Π6 5816 γϑίη. 

ΩΘΒΊ, 288. Ὅτε... .. πτερά. ΤΠ6 βυσορῃδηΐβ δἱ Αἰμθηβ 

ΘΙ 1ῃ6 ραϑβί οὗ βοοϊοῖν. Νὸ ἃσθ Οὐ σῃδυδοίθυ Οὐ ΡΌΡ]Ϊο 

ΒΟΥ Ο65 5ῃ16] 46 ἃ γτηϑη οὗ νγυϑα! ἢ ἔγόυη {Π6 11 αἰΐδοκβ. Αὐὶβ- 

ἴορΡῃδπη65 πο άβ {Πθ ὑρ ἴο τ]άϊου!]θ ἀπά γαρτοθδῇοη ἴῃ β5αυ- 

ΘΓ] οἵ ἢ]5 ρίθοββ, δηά 1ῃ6 οἴπϑυ σογηϊο ΨΥ 5 ἰοβί ἢῸ Ορροῦ- 

τὰν οὗ δχροβίησ [Π61Γ ρσϑοίίσθβ. μον ἤσιυτα ἰατυσοῖὶν ἴῃ 

16 τϑιηδΐηβ οὗ 1π6 Αἰς οταΐοσβ. Οἡ δοοοιηΐ οἵ ἢῖβ ποθὶβ 

δι, 5. ΠΙ σῇ σγαηϊς, ἀπά ἢϊ5 νγθϑ ἢ, (8115 νὰ. 8 ἰηνπησ 

οὈ]δοΐ ἰο {Π656 γτηϊβογθδηΐβ, πα ἢ]5 υἱσθβ (δ ο"ΠΠαϊθα τῃ6 βυς- 

6655 οὗ {Π61]} Τηδο ΙΔ .0Π5. ---- θήλειαι. ΠΕ Δ] βίο ἤΘΥΘ 15 

ἴο ἴῃ6 ΠΙσΘηςΟυ5η 655 νυν ΠΟ Ποίϊουουβν πηαυκθὰ τΠ6 16 οὗ 

(4}Π|45 (566. ἃΡονυϑθ). 

ἴῃ 1ῃ6 (ο]] νης ραββᾶσθ, 81} {Π6 ὈΙγά5 τ ΠΙ ἢ σοηβιϊαΐθ 1[ῃ 6 

ΟΠΟΓΌΒ τηᾶ Κα [Π6]Γ Δρρθαίαᾶποθ. Μαην οὗ {πθπὶ ἴΐ ἰβ ποῖ 

ΡΟΒΒΙθ]6 ἰο Ιἀθηθν ν ἢ οχιβίησ Βρθοῖθβ. (ἰαἰορηασαξ, ἴοΥ 

ἰηϑβίδησθ, ἴΠ6 σ]υζίοῃ, 15 5814 ποῖ ἴο ἤᾶνθ Ὀθθη ἴμ6 βρϑβοϊῆς 

ὨδΔη6 οὗ δὴν Ὀϊγὰ δἱ 8}}, ἱπουσῃ {πΠαΐ ἀοθβ ποΐ β5θϑη 416 

ΡΙΌθΑθ]6. Πα ΟἸθοηνηο5, ἴο νυν που {Π|15 ὈΙγὰ 15 σοπηραγοά, 

ΪβΒ [1Π6 οὔθ τηθηϊοηθα ἴῃ ἃ 5|Π}}| 8 γᾶν ἴῃ 1Π6 ΟἸουάβ (566 

Υ. 893 δηὰ ῃοίθ) ἃ5 ἃ βἠϊεϊ- αὐ ΌρΡΡεΥ, ἃπὰ οἰβοννῃοῖθ ἃ5 ἃ 

ΟΥΑΙ ἃ ηἀ 5θηβιδ } βί. [1 15 1ἢ τϑίθγα ποθ ἴο {Π6 ἰὈστηθῚ ἴῃδῖ 

Ἐπ αΘΙρ 465 ἀ5κ5 τοὴψ ἢδ αἱά ποὶ εαϑὲ οΠἢ ἐιῖβ εγοβί (ν. 299). 

299, 294. ᾿Αλλὰ... ἦλθον; ρΙΒίΠοίαιτος Οηθ 5 αἵ 
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1Π6 ογθδίβ οὗ τὴ68. Ὀἰγάβ, δπα ἱγηπιθαϊδίθ ̓ν ο8}}5 ἰἴο πηϊπαὰ τῃ6 

[Ἀ5Ἐ10ὴ [ῃ6 γουῦησ ΑἸΠΘΗΙΔη5 Πα οὗ βησαρίησ ἴῃ ἰΠ6 δίαυλος, 

ΟΥ ἀουθ]6 σουγβθ. ἀυτηθα νυ] ἢ οτϑίθα Πο] μηθί5. Α στϑαΐ νᾶ- 

ΤΊ ον οἱ τὰ θ65 ὑγο ΓΘ ΤΠ ΟΥ̓ΘῚ {Π6 δίαυλος. ΤΠ6 ἃτμηθα Γᾶ 6685. 

οἵ ψ θοῇ {παι αἰϊπάθά ἰο ὃν Αὐβίορῃδηββ ἴῃ {Π|5 ρίδοθ νγὰβ 

0η6. ἰογιηθα ἃ ρᾶτί οἵ βανθιαὰὶ ραπεσυγίεαί [αϑιϊν 1165. ΕὟῸΓΥ ἃ 

{1}} ἀοσουηΐ οἵ τΠϑιη, 566 Κνϑιιβθ, Οὐ τηηβϑκ πα Δ σοηίβαϊς 

ἄἀογ Ηδ!!οπθη, ρρ. 7717. βεᾳ. ἴἰη ἃ ποίβ ἴο {παΐ ψόῦκ (ρ. 905). 

{Π6 ΔυςΠοΥ τΘ γα κΚβ [Παΐ {Π6 ἀὐπηθα τὰσθ Ἀρρεδῖβ θαΐ βϑ᾽ ἄουη 

Οἡ {π6 δης|.416 πο ππθηΐ5 οἵ ἀτί. ἼΠοΥΘ 15 ὁη6 θϑδαίία! 

τοριθβθηίαίοη οὗ 1 απ ἴῃ [Π6 Βουϊη σοΙ]θοίοη οἵὨ νϑ868, 

οὗ ψ πο τπ6 (Ὀ]]οννησ 15 1ἢ ρᾶτί ἃ ἀδβογιρίίοη. ““"Οη {Π8 

ἸΠΠΘῚ 5146 ἈρΡρΘδΙΒ ἃ ΓΠΠΠΘΓ, ἰδ Κη σ᾽ γ]σΌΤΟΙ5 5 1465. ὑυ ἢ ἃ 

Ιαῦσθ γτοιηα βῃϊθ ἃ ἴῃ ἢ15 ᾿ς Παηά : {Π6 τὶσῃϊ 15 ἴῃ νἱοϊθηΐ 

τηοίίοη, 85 δἰβαννῃθτα θοῇ Παπαβ ἃ΄6 ἢ ΤῸΠΠΘΥΙΒ; {Π6 ΠΘδα 15 

σονογθα ν ἢ ἃ Ὠοἰμηθί. ΟἹ [Π6 5ῃιο ἃ 15 ἃ σΌΠΠΟΙ ἢσαγοά 

ἴῃ 1Π6 5816 ᾿ΠΔ Π6 Υ. Θχοθρί ἰμαΐ μ6 ΠΟΙ 45 [Π6 βῃ:θ ἃ ἴῃ ἢΪ5 

τσῃΐ Πδη4.᾽) ὅθ. ὅ66 αἶβο [86 Ρἰαίθ, Τὰ. ὙΠ. Ὁ. ΕἸς. 14. 

Ῥ, ας 4. οὗ [Π6 βαηγθ ψουκ. 

296. Ἐπὶ... . οἰκοῦσιν. ΤΠΟ ΟΔΥΙΔη5 816 584 ἰο Πᾶγθ 

Ὀ66ῃ {πΠ6 ἢγβί ἴο π56 1{π6 οτεβέ ἢ ὑγῆθησθ Αἰσεθαβ “ λόφον σείων 

Καρικόν." Απηά, Ξοοοηά, (Π6ν οσσαριθά, γπθη ἀτίνθη ουΐ ΒΥ 

1ῃ6 Ἰοπίδηβ. {πΠ6 πιοπηΐδιη δβίπθϑϑθϑ ἢ {Π6 ᾿πἰθτῖοῦ οὗ ἰῃαΐ 

σοπηΐν, {Που. ἰοσθίμϑὺ ἢ [Π6 [,ο᾽οσθβ Πα οἴποὺ θαγθατίδῃ 

Ε1065, Ππανίησ οησ6 οσσυρ!θα 1Π6 στοαΐου ρατί οἵ Αϑία Μίποῦ 

84 χηλὴν οὔ {Π6 Ι5]αη 45 Ὥθαυ [Π6 οοαβϑί. ὅϑ'66 Ηρτσγοά. Ϊ. 171 ; 

ΤΗυογυά 465, 1. 4.8 ; ὅίταρο, ΧΙΝ. ρ. 661. “Αἴοῦ 1Π6 1ο- 

ῃἰδη 5ϑιϑτηθηΐ,᾽) βὰν 5 ΟἸΙπίοη (Εδβιι Η δ] θηϊοὶ, οἱ. 1. Ρ. 89), 

“6 (δ δηβ ἀρρθδν ἰο ἢᾶνθ Ὀθθὴ σοηῇῆποα ἴο ἴΠ6 ΡρΥΌνΊΠ6 6 

ΘΠ ΘΗ ὙΠΕΉΝ ΔΙ δ; ἴῃ τῃ6 {{|6 οἵ {Π6 ᾿ΓΤο]δ ἢ 

γνγᾶτ, [Πῃ6 (ὐδτίδηβ. {κ6 [1Π6 Ῥαὶαϑοὶ ἀπα 1, σθβ, Πδᾶ αἰγοδάν 

θ6θη ρδυίν Θχρϑ θα ἔγου {Π6 1} ΟΥ̓ σα] βθαίβ, πα ἸηΠαθι θά 

1Π6 ποῖ σῃθουγῃοοα οὗ Μιϊείαβ. “ΓΠΘΥ ὑνοσα θαυν σοπβιοσθά 

ἃ5 ὈΔΥΡΑΤΙΔη5 ; 8Π4 γαῖ ἴῃ ἃ ἰαΐθ ρϑυϊοα 1ἴ νγὰβ σϑυηδυκϑα {παῖ 

ἸΔ ΠΥ ατοϑκ ἰουγὴ5 γ6 16 ἰοαπα 1ῃ [Π61Ὶ Ιαησαᾶρα.᾽ 
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2906, 297. ὅσον... .. ᾿Ορνέων; Οὗ τῃ6 υβ6 οὗ κακόν ὮΘΙΘ 

Βοίῃᾳ 56 ύ8 ἰἰ 15 “" σουῆϊοα ἀἰϊοίαγη ΡΙῸ πλῆθος "ἢ; 1. 6. Ἰηβίοδά 

οὗ βαγίησ λοιῦ σγεαΐ α πιμἰελέμα ὁ δὶγ 5, ἴθ βᾶνβ ὑοῖῦ στγεαΐ 

απ ουϊΐ ὁ δὲγά5, ---- Θαυϊναϊθ πὶ ἰο βοῖηθ 510 ἢ ΘΧρΥ βίη ἃ8 

Ῥ͵λαΐ α ροΐλιεγ οΓ δῖγα5 } Ἡ͵μαὶ α ἀευτϊ οὗ α ἤοεῖ οὗ δῖγας ! 

298, τὴν εἴσοδον, ἐξ δπίγαπεο : 1. 6. ἰῃγοῦρἢ τ ΠΙοἢ [Π6 

ΡΘυβοηδσαβ οὗ [Π6 ἍἽποῦιβ δηΐθσθα [Π6 οὐ μαβίσα. ὅδε (Ἰοιάβ, 

926. δηά ποίδβ, ρρ. 199, 194. 

299 --ὃ06. Ῥριβιῃϑίαιτοβ ποὺ ροϊηΐβ ουΐ, Οη6 δἴϊοσ [ῃ6 

οἴμου, {Π6 ἰνγθηΐν -ἰΟΌ Ὁ ὈΙγά5. γγῆο σοηβίαἱα [ῃ6 σΠοτβ ΡΙῸρ- 

ΘΓ. βϑοῦ οἵ οουγβθ δρρυορσιαίθ νυ ταρτεβθηίθα ὃν [Π6 σοπὶο 

᾿ χηᾶβῖκβ, Ἔχρυεββὶν ρταραγθα ἔοσ [ῃθτη. Οἡ {Πϊ5 ραββαρθ, Βοάβ 

((Ἕβομοῃίθ ἀθν Ηβ]]θηϊβοῆθη Πιομίκυηβί, Β. ΠῚ. ΤῊ. ἢ. 

ΡΡ. 289, 284) 5Ξαν5, ----᾿“ ΤῺΘ ἍἽμοσὺβ οὗ [Π6 ὈΙγάβ, ρϑυῃδρβ 

1Π6 τηοβί οογηϊοαὶ δυϑὺ ᾿ηἰτοάποθα Ὀγ ΑΥΒορ Δ 65. ΘΟΠΊ65 Ιη, 

Δίου 1ηΠ6 ο4}} οἵ [ῃ6 Ηοοροο, ἴη 1[Π8 Βρογϑάϊο τϑῆπου. [)1- 

δυθηΐ Ὀ1Γ45 δἱ ἢγβί Ἀρρθᾶσ, οπμβ δίϊϑι δ ποίμϑυ, δ 1η6 διό πα 

Θηίγαηο6 οὗ [Π6 οτομαβίτα, δηὰ δαἰϊευ ἰἤθνῪ πᾶνθ ραββθὰ οὴδ 

ὈΥ ΟΠ6 ΔΟΙΌΞΒ ἴῃ6 οὐ πθβίτα ἴπθῪ ἀἰβαρρθασ. “ΠΟΥ ἔουτη, ἃ5 

1 γὑγοσθ, [ῃ6 γδὴ οὗ [Π6 ῬτΌΡΘΥ ομοσι5. ΕἾΤΒί σΟΠ165 ΤΌΠηΙησ 

ἴῃ ἃ Παδγηϊησο, νυ] Οαΐβργθαά ρυσρὶ 6 γἸησ5 ἢ [Π6ῃ βί σα ἴῃ ἃ 

σοοῖ ἢ {ΠΘἢ {{1|ρ5 δίοησ ἃ ἤοοροο, βοιηθνδί ρἰποκοά ; 1Π6η 

γν8 6 4165 ἰΠγουσῇ 1ῃ6 ογομθβίσα ἃ Ὀσισῃί-οοοσθὰ σαϊὶθῖ, ἢ 

σ᾽Οΐθβα 6 γηἸγηϊοσν. ΠΟΥ 816 8}} ουγ ργθοϊβοὶν ἀθβισπαίθα. 

ΓΠΘ ΡτΌΡΟΥ σΠουι, ἰΠ6η. οἵ ἐν ϑηΐν -[ὍὉὙ, ΡΓΕΞ5 Ὠχοῦ Ρἢ τΠ6 Θη- 

ἴτᾶΠ66 οὗ 5ΒΙΓΔΏΡΘΙΒ ἰη σοπηρδοῖ σΤΟῸΡ5 οὗ πῆδην οοΐο 5. 50 ἰῃδὲ 

1ῃ6 ρᾶββασθ 15 5ΒΟδυ  ὶυ ν βι ]6 ἴὸυ ἰῃ θῖν Πυϊίθυησ, ΤΠΘΥ ἅτ 

Πκαπϑά το οἰουαβ. Ενϑη ἁγσουηά {Π6 ΤῊ πη ]α ἴΠπθν ΞΘ πὴ ἴὸ 

θ6 σϑίμϑυησ ἴῃ στοῦρϑβ, δηα, ννΠἢ ΤΠ 6ῚΓ 6 Κ5 νυ Ἰάθ ορθης ἴο θ6 

Ρθϑγίησ ἀροη {Π6 βίασθ. Βῃ ἀδθστθεβ ἵποὺ ἴπθη αἰνι 6 {Π 6 η- 

βθῖνϑϑβ ἰηΐο Ηδθιοπουία, 50 {παΐ, ἀοσογάϊηρσ ἴο 1Π6 σταγητηδτὶ- 

85. ἔνγον 8 πη8]6 Ὀϊγάβ οἵ ἀἸἤδθσθηὶ βρθοὶθβ 8 Κα {Π6 }} ροβὶ- 

το Οἡ. 9Π6 546 οὔ [η6 ΤἭντηθίθ, ἀπά ἰνγοῖνα ἔθυηα!]θβ οὴ ἴῃ 6 

οἴποσ. ΓΘ πιᾶ]65 ἀγα ἴπ6 σοοκ- ραγίσασο, [Π6 Πα Ζ6]-σοοῖ, τῃ6 

19" 
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ἄμποκ, 1Π6 Κιησῇῆβῃου, 1ῃ6 τυῇδα Ἰαυκ, 1πΠ6 Πουπθα οὐ], [Π6 

Ποίόοη, {πΠ6 δ] οοη, {Ππ6 σποῖϊτοο, {πΠ6 τϑα-ἰοοί, 1πΠ6 μανν]ς, ἀπά 

1η6 ψψοοάρθοκου ; {π6 ἔδιηδ]θβ ατθ, ἴ1ῃ6. Βαϊουοη (ν οἢ ἢ 

1πΠ6 ΚΘΙΡΎ]ΟΒ. ΟΥ̓ ΚΙΠΘΉΗΒΠΘΥ [ὈΓΠῚ5 (Π6 ΟὨΪΥ Ρ81}). {π6π 1ῃ 6 

ὨΙΡΉ-οΟὟ], Ἰὰν. ἰατ]6-ἀονθ, ἰαίσοη, {π6 ρίσθοῃ, {π6 τἱῆσ- 

ἄονϑ, {Π6 Ὀταηί-σοοβθ (ῃ68 ρυῦΡΙ6- ΟΡ, αἰνθὺ, οὐβθὶ, ΟΒΡΥΘΥ. 

Α5 θύβ [ῃ6 σϑηΐ6 ἀονβδ ἃρρθᾶγ αἰοησ ψ 1 [Π6 Ποσοθϑί δὰ 

οἵ ῥῦδυ, 850 1πΠ6 τῇδ]65, τηθη!Ποημ6 4 ἄθονθ βθραγϑίαϊ υ, θηΐθυ, 

ἴῃ 1πΠ6 δοίμαὶ Ῥαγοάοβ οἵ Αὐβίορμδηθβ, γϊησὶ θα ὰρ ἢ 1Π6 

[δυηδϊθβ. [Ι͂ὴ πθσαϊαν Παβίθ, [ποὺ τὰ ρΙρρΙησ᾽ Πα ομδίίοσίησ 

τον 5 {πΠ6 βίασθ, 50 {παὶ ἘσαθΙριά6β, (Ὰ}} οἵ δϑίοῃιβῃγηθηί, 

ΘΧΟΪΔΙΓΏΒ, --- 

᾿Ιοὺ ἰοὺ τῶν ὀρνέων, 

᾿Ιοὺ ἰοὺ τῶν κοψίχων " 

Οἷα πιππίζουσι καὶ τρέχουσι διακεκραγότες. 

Α γτῃηϑη!δβί ρτοοῖ {πᾶ 1Π6 Ῥασοάοβ νγὰβ Βρούϑαϊο." 

ΓΠ6 πλᾶ]θ ὈΙγάβ, δοοογάϊησ ἴο {Π15 δισδησθιηθηΐ, 8.6 πέρ- 

διξ, ἀτταγᾶς, πενέλοψ΄, κηρύλος, κορυδός, ἐλεᾶς, νίτρος, ἱέραξ, κόκ- 

κυξ, ἐρυθρόπους, κερχνής, δρύοψ᾽ ; 1ῃ6 ἴδτηηαῖο5, ἀλκυών, γλαύξ, 

κίττα, τρυγών, ὑποθυμίς., περιστερά, φάττα, κεβλήπυρις, πορφυρίς, 

κολυμβίς, ἀμπελίς. φήνη. 

3508. τῶν κοψίχων. (ἀθημίνα οὗ δχοϊδιηδίίοη. 15 διγά 

15. ΒΙησ] δα ουἱϊ ἴῃ 1ῃ6 Θχοϊδ λα ΠΟ οἢ δοοουηΐ οἵ 115 Οἰθηηοῦ- 

οὐδ Οπδίίοσϊησ, 

912. Ποποποποποποποῦ. 1116 σῃιγρίησ οὗ {Π6 διγάβ 15 ἰἢ- 

[ΘΠ ἀθα ἰο Ὀ6 Θχριθββθα ὈΥ [Π15 βίδιηηηθηησ ΡΙΌΠαποϊδίϊοῃ ; 

ἃ Π4 50 ἰῇ 1π6 ποχί [τπ6 θαϊ οΠ6. 

8516. λογιστά. ὙΠ τοσαγὰ ἴο {Ππ6. '86 οὗὁἨ {15 ψογά, 

Βοίῃμθ βᾶγβ, “" ἘΧΑΟΙΒΙΠὰ5. οϑί λογιστά, οἱ δταπίὶ ΑἰΠθηῖβ 10 

λογισταί, δα 405 ΤηδοΊΒίτΤαίι5. ΌΘΙ 65 ΤΠ ΠΟΥ ΤΑΙ ΟΠΘΙΏ Τ6- 

θυσθ οροτίεραϊΐ, δ 8111 ἄο λογισταί, 41 γνἹ ΔΘ θαηΐ, Π6 ἔτδι5 

ΘΟΙΏΠ ΠΟΥ ίαΥ Δ 1155 4] ΤΟΙ ΡΒ] οατὴ σουθθδηῖ." ὕροηῃ {Π6 

ΒΡΘΟΙΔΙ ἀα{165 οἵ (Π6586 δῃηα οἴμπϑυ Β: 1187 οἰ θυ, 566 Βοθο κῃ ἢ 5 

ΡΆΡΙΠΙΟ Εσοποιὴν οὗ Αἰῃθηβ, ρρ. 189, 564. ; Ηδυιηδηηβ Ρο- 
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ΠΠ|| 68] ΑμΠ 4 α 1165 οὗ ατθθςθ, ἃ 154 : ΞΟ ΒΟ Δ Πη 5. ΑΒβαυηὈ} 165 

οὗἩ 16 ΑἰΠΘπίδηβ, ρΡ. 9279. 

917. ποῦ; ΤΠ αυσϑβίοηβ οὗ [Π6 σποτιβ, ἀηα ᾿ηἀ 664 {Π6 

γγΠο]6 ἰοπα οὗ {π6 ἀϊαΐοσιιθ, ψν1}}} του {Π6 τϑϑάου οὗ [Π6 

ΟΡΘΠΪησ 566 η65 ἰὴ ἴΠ6 (Εαϊρυβ αἱ Οοἴοποβ οἵ Ξορμοοίεϑβ. 

Ῥουμαρβ {Π6 ροσί ᾿ἰηἰθηάθα ἃ 5] }σῃΐ τα]! 6 ν ΡΟΙ [Π6 5οτηθ- 

γγδΐ πῃ ϑ] ἀγα πηδί]ο χη ηπουίβίη οὗ [Π6 ἰτασῖο σΠοσιιβ65 οἡ {Π6]ν 

ἢγϑί ἀρρθάσαποθ ἴῃ ἃ ρίβςβ, οὗ ψ ΒΓ ἢ {Παΐ οὗ τ[ῃ6 (α!ρυβ αἱ 

(ΟΪοΠο5. νγὰβ ἃ ΞΡ θη. 

9519. ἭΚκετον.. .. πελωρίουι ἈΑ σοχηϊο ᾿πη!αἰοη οὗ ἰταρὶο 

ΡΟΙΩΡ οὗ ΘΧΡΙΘΞΒΊΟΗ. --- πρέμνον, ἐδ δοίέοπι, οὐ ἐδ τοοί. 

990. Ὦ..... ἐξαμαρτών. ΟὈΞοΥνΘ {πΠ6 σοπβίγποοη οὗ 

[Π6 ΡΙΠΟΙΡΙ 6 δου ἢ Θχοϊαγηδίιοη, ---- Ο ἑλοῦ τοἶο παϑδὲ ἄοπε 

ΤΌΠΟ ! ---- ἐεράφην. ΒοίΠο βαυβ, “" ΠΙΧΙ ΒΙσῊ ΠΟΔηΐου οἱ 1Ἱα]- 

σα]6. 4υ]α νἱΐα αν] οἵ Δ ΠΙΓηΔ ΠΓ1 Δ 11] Δ᾽ 6556 νἹ θέα ῦ 

αὔαγῃ πυίτυ5.) ΤΠ6 ψοτά, Πουγαυ συ, 15 ΔΡΡ 64 ἴῃ [Π6 5816 

ΑΥ ΠΟΘΙ ΠΟ τί ἀἸσι]6 15 ἰο Ὀ6 Βιρροββά. 

921. φοβηθῆς. ΤΠ δουῖβί ἢ 1[Π6. ΡΥΟΒΙ ΡΠ 6 ἡθσαίνα 

μή Ἰἰγη15 1πΠ6 οί ἰο {Π6 βίησὶα οᾶβθ. 

9.2.9. τῆσδε... . ξυνουσίας, ἰ{ιῖ8 δοοϊεῖψ ΠΟΥ͂ ; ἴῃ βοσίθίν 

οὗ {π6 ὈΙΓ5. 

929. γ᾽ Πᾶ5 8η δι ρ ΔΒ Ζιίησ [ΟΥ66. 

926. πΠροδεδόμεθ᾽.... ἐπάθομεν. ΟΌΒοΥν 6 {Π6 ΠΟΘΙ ΠδησΘ 

οὔ τΠ6 ἰθηβ65, ραββίησ ἴῃ [Π6 βᾷ Π|6 σοηΒί ΓΟ ΠΟη ἔγογῃ ἴῃ 6 Ρ6Γ- 

(δοΐ ἰο {πΠ6 δουὶβί, δοςογάϊησ ἃ5 1Π6 δοΐ οὐ βίαίθ 15 ἴο Ὀ6 ΠΟΤΘ 

ΟΥ̓ 1655 ργθοῖβοὶν Πγηϊ6α. 

999, θεσμοὺς ἀρχαίους. "ΓΠΘ ΞοΠο  αβί βᾶνβ, “" Ὡς τούτου 

νενομοθετημένου αὐτοῖς τὸ μὴ συνεῖναι ἀνθρώποις." ΓΘ θεσμοί 

ΈΥΘ {Π6 Ἰαννβ οὐ Ὥγαςοο ἢ ὰϊ [Π86 τνογὰ ἰβ αἶἰβο δρρ! θὰ ἰὸ 

ΟἰΠΘΙ ἀποϊθηΐ ἰανγβ. 'ΤΠΘ ΠΟΙ σῖνα ἃ τηοοῖ σταν]ν ἴο {Π6Ὶ]} 

σματσο ἀσαϊηβδί ΕΡΟΡΒ ΒΥ διηρίουίησ ἃ νον ἀββοσξαϊθὰ νυ ἢ 

1Π6 ἀποϊθηΐ (γδα "0 η5 οὐ [1η6 ΑἸ μα πίαη Ἰορ βίαίασο. 

994. τοῦτον, {8 06 ; 1. 6. ἘΙΡΟΡΞ5. 

990, δοῦναι. ΓΠΘ δογϑὶ ᾿πῆη|ν6 15 πϑοα ἤθσρ, ἃ5 οἴϊδθη 
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οἰβθυνῇθυθ ΠΟΙ [(Π6 δοΐ Ἔχργθββθα θϑίοησβ το [1Π6 [αΐαγτα, (ῃ68 

ΔοΥῖβὲ Ππηπησ ᾿ἴ το [Π6 51ησ]6 Ἰηβίδησθ, δη6 [Π6 {π|6 ἰο θ6 ἰῃ- 

[Ἔτσ ἔγοπὶ 1Π6 σθῆθταὶ σοηηθοίίοη. ΕὟΥ ἴῃ6 58η16. 6ο0η- 

βἰσποίίοη, 566 ΟἸοπάξβ, 114]. 

5906, ἄρα, ἐπεγοίογα ; δχργθββϑίησ [Π6 Ἰοσίοαὶ ᾿ΠΐθυΘμο 6 

ἔγοὴλ {Π6 {Ὠγϑαίθηϊησ ἰδησαᾶσα οἵ [ῃ6 θιτάβ. 6 αγὸ ἀεαά 

πιθη, ἐδεη. 

9598, ἐκεῖθεν, ἐπεπεε; 1. 6. ἴτουη Α1Π6Ώ5. --- ἀκολουθοίης. 

ΤῊ ρτγοβοηΐ Πατα ἱπηρ]165, ποῖ 1Π6 βίποίβ δοΐ οἵ ὉΠ] ουνίησ 

ἔγοτη Αἴμθηβ, θαΐ {π6 ρϑυτηδηθηΐ σοηα!οη οὗ 8η αἰζθπάϑηίϊ. 

999. κλάοιμι. ΤΠΘ Ἰἀϊομπηδίὶο π56 οὗ [15 βρβθοῖῆο ψοσά, 

ἴῃ ἃ σθηθσαὶ 56η86. οἴναβ ΟσΟδ ΒΟ ἴο {πΠ6 1οκ6 ἴῃ [Π6 ποχὶ 

11η6. --- ληρεῖς ἔχων. ὅδε Κύμποσ, ατ. ατ., ὃ 819, Ἐ. 9. 

840. τὠφθαλμὼ ᾿᾽κκοπῆς. ΤΠΘ δοουβαῖίνα σοηβίπ ἤοη 

ΠΟΙ 15 ἴῃ68 5816 δ5 ἴῃ 1ῃ6 ΟἸοιάβ. 94 : ἐξεκόπη τὸν ὀφθαλμόν. 

9542. Ἔπαγ᾽, ἄς. ΕΧργδββίοηβ θουσοννα τόση ΤΠ ΥῪ 

Ιδῆσυδσθ ἴῃ ἀγανησ οἵ 8 ΔΙΠῚΥ (ΟΥ̓ δἰίδοξκ, 

940, 3546. οἰμώζειν, δοῦναι. ΟΌΞοΥνα (Π6 σμδηρσα οὗ ἰθηβ6 

ἴῃ [Π86 ᾿ηΠηῖῖγεβ : [Π6 ργθβθηΐ ᾿πα]σαίησ ἴΠ6 σοηΠππ6α ΟΥ̓ 

τορθαίθα δοΐ, [Π6 δουϊβί γα πη σ᾽ [ῃ8 5] σῃ! Ποδίοη ἴο {Π6 51Π- 

σἷθ {πησ. ΤΠ σγοαπῖη 15. Ἠδίυγα ν σΟΠΠΠπΟῖ5 8Π4 Τα- 

Ρβαίβα ; [6 σίείπσ ἐοοά ἐο ἐπ ϑεαΐξ 1ι5Β νἱσννθα ἃ5. ἃ βἰηρὶβ 

δηα βηϊϑῃθα ἰγδηξδοίΊοη. 

8551. ποῦ. ... κέρας. 'ΓῊΘ ἰἀχΙΆτ 5. ἴῃ [Π6 τ ΠΑ ΤῪ 5Υ5- 

ἴθτη οὗ ἴπ6ὸ ΑἸμοηϊδηβ, γοτα ἴΠ6 ποχί στϑάθ ἴο [ῃη6 στρατηγοί, 

Βαϑϊησ ἴθῃ ἴῃ ΠΕΓΌΘΥ͂, ΟΠ6 ἴον βδοῇ {ῦ6. Εδοῖ {106 [τ- 

ὨΪΒΠ6α ἃ τάξις οὗ ᾿Ἰηίδηίτν. ἀηα [Π6 τάξεις ἡγε Θ ΞΘυ σαν ὑη- 

ἄδγ [ῃ6 σομηπηιαηα οὗ ἴῃθβε οὔιοοιβ ἢ [Π6 τὶσῃΐ νι ὶησ --- τὸ 

δεξιὸν κέρας ---- νγὰβ ἴΠ6 ροβῖ οἵ Ποῆου ἴῃ Ὀαί6 (5ε6 Ηοτσοά. 

ὙΙ. 111), ὅπ ἃ5 ϑιιοῖ οὐἹσΊη } }ν 11 τνᾶβ {η6 τἹσῆϊ οὗ 1ῃ6. ρο- 

Ἰουδ ἢ ἰο Ποϊά 11. ΕῸΥ ἴῃ6 σϑῆθσαὶ ἀἰβουββιοη οὗ ἴπ6 βῃαῦ- 

Ἰεςΐ, 566 Ξοῃοιηδηη, Απιίαυϊ δῖ γ]8 ΡΌΒΠΙΟΙ Οὐσεβοοσαμη, 
ΡΡ. 291 --9256. 

909. γάρ ἸΏΡΙΙ65 8 ΔΉΒΜΘΙ ἴο ἰῃ6 ρσθυὶουβ ἡ. ΘβΒΈοη ; 

ΠΘ͵Θ, ψ68. [οΥ ποιῦ. ὅτε. 
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904. ἄν αυ8}1ῆ65 βοίὴθ ψοσζὰά ίο Ὀ6 πηθῃΐδ! !Υ ΞΌρΡΡ θα, ---- 

1 ἀοπ᾽ ἐ ἔποιῦ μοιῦ 1 σαπὶ Ἔβοᾶρθ. 

855. λαμβάνειν... .. χυτρῶν, ἰο ἰαΐα Ποῖά ὁ ἐπε ροί5. 

(ἀβηϊίνα οἵ [Π6 {Πίησ ἰα1ὰ Ποἰά οἵ, 

9590. Γλαῦξ. ΤΠδ οὐ]. Ραβιβίῃϑίαϊισοβ {π|ηΚ5. Μ0}}} ποῖ δἵ- 

ἴ6οΚ τΠθιη, θθσδιβθ 1ἰ 15. πκ ἴῆθιη, ΑἰΠμοπΐδη. 

9917. Τοῖς. ΤΠ ἀδίϊνα 15 ἰο θ6 σοπβίγυοίθα ἢ δη 6χ- 

ΡΥΘββίοη ἴο Ὀ6. βυρρίϊαα, --- λαΐ δμαϊΐ τὸ ρ»γοίΐεοες οτιγδεῖτ ε8 

εὐἱέ ἀσαϊπ5έ ἐδιεδ6 οὐοοοα οἰαι8 2 

3908. πρὸς αὑτόν. ΠΕ ταδάϊηρσ δηἀ ᾿ηἰουρτθίδ[οη 8.6 τπ- 

σογίαϊη μοσθ. Βοίμο βᾶυνβ, “" ὕϑσιι δυγϑρίο 8165 1105 σοπῆρο, 

υθιηδατηοαιπη πηγνύναι τι ἐπὶ κοντοῦ οἱ 5111118 ἀἰσαηπιγ.᾽ἢ 

Απά τπ6 Ξομο αβί, οθα ὃν Βοίμθ, σίνεβ δῃ δχρίδπαίίοῃ 

Ὑ ΠΙΟἢ Ξ6ΘΠῚΒ ἴο Τρ ν [Π6 τεδάϊησ αὐτήν, Ἰηβίοδα οἵ αὑτόν, Υ]Ζ. 

ϑοῖζο ἐδι6 δρῖέ απὰ ἢ ἐξ ὃν ἐδ μοί, ἴο τηᾶῖκα 85 ἴΐ σγεῦθ ἃ ρα]- 

ἰβαάθ. Τακίησ [Π6 ργββθηΐί τϑδάϊησ, ἴἃ τηδυ 6 ἰγϑηβίαίβα, 

Ταΐτε ἐι6 5ρὶέ απὰ ἢα ἐξ πεαγ' ψοιγϑβεῖί, "ΓΒ ἄστθοβ βυθβίδη- 

ἘΔ} ἢ 1Π6 ἰηίογργοίδίοη οὗ ΒΙαν ἀ65, ννο δαορίβ 1Π6 τϑδά- 

Ιη5 πρὸ σαυτοῦ :---- δὲδὲ μὲ Παδίαπι ργαίεπάεγο. ἷ 1Ὠ]ηΚ (Π6 

Θχρίαπαίίοη οἵ Βοίπθ 8πὰ {Π6 ἰγταηβίαίίοη οἵ ὕδτν --- “ΤᾺ ΚΘ 

ἃ 5ρ11 ἀπά Πᾶνα δἱ {Ποῖ ἢ ---- ἀτθ βοδύοοὶν οοπβίβίθηϊ τυ (ῃ6 

σοπηθοίίοη. ΤΠ6 οἱά π|θῃ 816 ποί τηβάϊδίησ 8 δ5βδι] : 

{Π6 Ὺ ΔΓ δ Κη σ᾽ ΤΠ  501685 οὗἉ ἀθίβησθ, δηὰ [Π 6]. ΘΗ ΡΊΠ65 σοΟηβίβί 

οὗ 1Π6 ρμοίβ. {Π6 βριῖ5, δηά ἃ ἔδνν οἴ δγίίοἰθϑ νι οἢ (Π6Ὺ 

Ρδοκθά ὑρ δηὰ Ὀγουρσῃς ἀνναν ἢ τΠθτὴ ἔγουη Αἰμθηβ. ὑΥ ἢ 

[Π656 {πθν ῬΎθρᾶγα ἴο τπαϊζ {Π6 βίουϊοδί ἀθίθησθ {πον οδη : 

θαΐ {πον βοαγοοὶν {πϊηκ οἵ οἤδηβινθ πηθαβυΓ68. --- ὀφθαλμοῖσι, 

απᾶ ἔοΥ̓ ΟἿ ογ68, τοΪϊιαὶ 2. 1. 6. γαῖ 50.8}} νγϑ ἀο ἔογ ἴΠ6 ῥτο- 

ἰϑοίίοη οἵ οὐὐῦ εαυοβ:ὺ Οοπῃβίγαυοίοη, ἀαΐϊνα οἵ ἱπάϊγθοϊ οὔὈ]θοι. 

9599. ᾿Οξύβαφον, υἵπεσαγ-ορ. ““ Αγηοησ [Π6 νἉΥΊΟΙΒ νᾶ Υ 5 

ἴῃ γῃ]οἢ 1Π6 Οτθοκβ δηὰ Βοιηδηβ τηδάθ τι56 οὗ υὙἱποσδτυ ἰη 

{Π6Ὶ} σοῖο σν ἀπά δὲ {Π6 1 τη6 85, 11 ἀρ ρθδῦβ {παᾶΐ 1 τνὰβ οἱβ- 

[ογΊΔΤΎ ἰο αν Προ [86 (4016 ἃ οσρ οοπίαϊπϊησ νἱποσαγ, ἰηΐο 

ὙΠ ἢ [Π6 σιιοβίβ γηϊσῃξ ἀρ {Π6Ὶ Ὀτοδά, Ἰθίτασθ, ἤβῃ, Οὐ οἴου 
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νἱαπβ Ῥϑίογθ δαίϊησ {πθιη." 8566. ϑ'υλ 5. Ποῖ. ατ. δηά 

οι. Απίϊᾳ.. Αὐί. .«Α ἐεξανιζιηι, ἡΥΠΘΥΘ ΤΠ6 τα 15. ἃ ἤσατχα οὔ {Π8 

σαρ. ὅδ αἰϑο Αἰμϑηεαβ, 11. ρ. 67 : ““ τὸ δεχόμενον αὐτὸ (. 6. 

᾿ ΤΠ νἱηθραῦ-Οαρ τγὰ5 ο Ὀ6 υ864 τὸ ὄξος) ἀγγεῖον ὀξύβαφον." 

ἃ5 ἃ βουτΐ οἵ βῃιθι ἃ ἴον [ῃ6 δύ 688. 

9600, 861. Ὦ..... μηχαναῖς. ΑΥΒΙΟΡἤΘΠ65. ΠΕΥΘΙ ἰΟ565 

80 Ορροχΐαηϊν ἰο τη κα ἃ 16ϑΐ αἱ {Π6 βδχρβῆβα οὗ ΝΙοῖαβ. Δο- 

οοΥάησ ἰο ᾿ΓΠυογάϊάο5. (110. ΠΠ]. ο. 51) Νιοῖαβ νγὰβ βθηΐ 

ασαϊηδί {Π6 5]. πα οἵ Μίποα, πϑᾶὺ Μϑρᾶτα, ἰο οαἱ οἵ [Π6 ΡεΪἸ- 

ΟΡΟΠηΘβίδη5 ἔτοσὰ {Π6 56 οἵ [ῃ15 ρου. Ηθ δοσοῃιρ !5ηθα 

1Π6 οδΡ]θοΐ Ὀγ {6 5Κ|{{Ὁ| ἀρρ!!οδθοη οὗἁὨ γ]Πὰτν θησίηθα. ἴη 

1η6 βῖθσο οἵ Μβ]οβ 8 15 5814 αἶβδο ἰο ᾶγβ ὑθβουίθα ἴο 51:Π|118 Ὁ 

γηθᾶϑαῦο5. Ηθ ἰῃπ8 ὈΘοδηη6 ἔδιηοιιβ ΠΊΟΥΘ [ῸΥ {Π18 ΒΡΘΟΙΘ5 

οἵ 5ἰγταίεασυ (ῃ8ὴ [Ὁ Ὀοϊάηθβϑβ οὗ σοῃμάποϊ ἴῃ {πΠ6 ΠεΪά. --- 

Ὑπερακοντίζεις, το1, οὐογδίιοοί ; δι) }0αᾳ88. Ὁ ἴῃ6 58Π16 ἤδυτο 

οὗ 5ρθϑοῖ ψῃ]οἢ ννα οοηβίδηΠν τι56 1ῃ ΕΣ ΟΊ 5. 

962. ᾽ἘἘλελελεῦ.. . .. ἐχρῆν. ΤΠ ἢγβϑί νογτὰ [ῃ6 ὅσο - 

αϑί 6815 ἐπίφθεγμα πολεμικόν, ἃ γγΑ.}}}ς6 5Ποαΐ. --- κάθες, ἰΟἸΘΕΥ͂", 

ΟΥ̓ ργεδοηέ, δεαΐϊ; ; 1. 6. {|πθ ἃ βρθᾶσ. “6 ᾿πρ ύβοηδὶ ἐχρῆν, 

Βδιησ ἴῃ {πΠ6 ᾿πηρογίθοϊ, σΥΤΙΘ5 {Π6 ΠοΪΘ ἰηΐο ραᾶβί {{Π8 : 

{γα ηϑ]αίθ. το δῃοιία ποὶ ματα τραϊίοα!. τοὶ 106 δἠοιία ποΐ τραϊέ. 

9606. τῆς γυναικός. 1. 6. ᾿͵ΟΟΠΟ. ΟΥ̓́ΪΠ6 πΙσῃίϊησα!θ, ἀδαρῇ- 

[6Υ οὗ {πΠ6 χηνίμιοαὶ Ῥαμπαϊοη, Κιησ οἵ ΑἸΠ6Η8. --- φυλέτα, 

ἐγλθοδηιθοη. "ΓΠ6 ἀἰϊνιβίοη οὗ ἴ1ῃ6 Αἰμθπῖδὴβ ἱπίο οἰδηβ. 

ὈΟΙΌΙΡΊΙ5. ἃ ΠῚ {1065 15 (ἈΥΉΠῸῚ ἴο 411. [{ ννγὰϑ. σοιηπηοηῃ ἴο 

ἀαβισηδία ᾿μαϊν π18}5 Ὀν νου ἀ5. ΘΧΡΥ͂Όββινθ οἵ {Π611 ΤΘ] Δ ΙΟΠΒ. 

θοίἢ [ῸΓ [Π6 ρᾷτγροβα οἵ ᾿ἰἀθημπποδίϊοη, ἀπ θθοαῦσβα (ῃ6 ΤΡ ϊΒ 

οἵ οἸΠΖΘΉΒΠΙΡ γοῖθ σον Πα ἴο Ὀν {Π| Ἰασα! Ζϑα το σι βίθυϑ. 

9567. λύκων. Ασοογαϊησ το Ῥοί, {Π6γ6 τνὰ5 8ἃπ δηοίθηΐ 

Ιὰνν ργονταϊησ ἴον {πΠ6 ΚΙΠΠΙησ οἵ γγοῖνοβ; πο {κ τη θη 

Ιαννϑ 'ὴ Πθὺν σοι 165, ΟΠ θυ! ΒΟ. Γ165 [Ὁ 56 8]05 8 η4 5115 

οἵ νὰ Ὀθαβίβ, δη4 βοῃηθίηθβ. οἵ ἤθη. ϑί. Φοβη (Υ]. 1. 

Ρ. 997) 5ᾶγ5, ---- “ΤΠ νυν οἱ ἔς που ρἢ ἃ βαογθα Δ ηΙτη] ἴῃ Αἰσᾶ, 

Πδά ὃν 1Π6 ἰαννϑ ἃ ρυῖοθ βδεῖ ἀροὴ ἢἰβ μοδά, αἱ ψῃίοῃ Μθηᾶρθ 
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ψγΟΠά6 15, που σἢ τῃ6 Εἰσγρίϊδηβ αἶβο βἰδισηίθγα {πεῖν βαογθὰ 

ΟἸΌΘΟΟΠ65 θη ἴῃοΥ αχοθθαβά ἃ σϑυίδιη 51ΖΘ.᾽ 

9710. διδάξοντες. Εαΐαγ6 ΘΧρυθββϑίησ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

Θτῷ. πάπποις, φΥαπα[αίϊεγδ. ἘῸΤ ἴΠ6 βακθ οὐ δοπηϊς 

οἤξβοί, ραΐ [ῸΓ Διμοθβίουβ ἴἢ σϑηθσαὶ, ἃ5 [ἢ ΞΘΙΊΟΙ5. ἰδοῦ βα 

{αἰϊιογ5 15 αβϑά. 

9179 -- 8718, ᾿Αλλ᾽ .... χρήματα. Ἐρορϑ5, Κα ἃ νγῖβα δἰγά, 

αυοία5 {Π6 ΤηδΧΙΠ}5 οὗ {π6 ΡὨΠΟΒΟρΡἤΘυβ. ““ Εδὰβ δβί δὲ δὉ 

Ὠοβίβ ἀοοθυῖ." ἰβ 1η6 1, σογητηοηρίασθ ἰο ἴΠ6 5816 Ροϊηΐ. 

- γάρ ᾿ηϊγοάτιοα5 [Π6 σθηθσαὶ το ἤθοίοη, νυν ]οἢ σοηΐδ!ηβ (ῃ6 

Ἰυβποδίϊοη οἵ τῃ6 ῥσθυϊοιβ γϑΊδυϊ, ἴῃ 1Π6 δρβίγασί ἢ δὰ 

1Π6η 1Π6 ρυϊποῖρθ ᾿ηγοϊνθα 15 Βῃονγη Ρυϑοίσα! ν Ὀν (ῃ6 ἰη- 

βίδ Π665. --- ἐξηνάγκασεν. ΕῸΥ [Π6 ΙἀἸοτηδίϊο 56 οὗ 1Π6 δογίϑβί, 

866 ΟἸουάβ, ὅ20, ποίθ, ἴῃ {πΠ6Ὸ πθὺν δἀϊίοη. --- Αὐτίχ᾽, [07 

ὀφαηιρί6. ---- Ἐκπονεῖν. ““ ΕἸΧΘΙΏΡΙα βυηΐ οχ Πἰβίοτία Αἰπθηί- 
Θηβία μη ροίϊα. ἀρὰ 405, Χουχο [πσαῖο, ΓΘ Πϊβίοο! 65 θῇδοϊ, 

αὐ ὉΤῸ5 τ]ὰὙ15 οἰησογθίαν, ἐἸΠσαγθίασ Ῥαβίσεθιιβ, δὲ ααοί ΠΗ Ϊ5 

20 {ΠἸΓΕ 65 ΟΠ ΓΘΥΘηΐιΓ.) ΒΟ 6. -- ναῦς μακράς, ατε5 

ἰοηραϑ ; 1. 6. δἠιῖρβ οΓἹ τῦα΄΄ ---- μάθημα τοῦτο, ἐΪιῖβ ἰ6550η. 

9719. ἀκοῦσαι. ᾿ΓΠ6 δογῖβί ᾿ηΠ ΠΠΠἸν 6 15 ΡΙΟΡΘΥΪΥ 564 ΠΘτΘ 

οἢ δοσουηΐ οὗ [Π6 δοίίοη ᾿πίθπαθά ἴο Ὀ6 βχργθββθά Ῥϑίησ ἃ 

Βἰῃρ]6 ΟΠ6; 1. 6. ᾿ἰτηϊθἀ το 1ηΠ8 Πρϑδγίησ ἴῃ 1Π6 ργθβθηΐ οᾶβθ. 

981. χαλᾶν, ἐο ὧδ γιοίαϊησ, 1ῃ6 ργόρϑὺ γπηθαηϊησ οὗ 1Π8 

ΡΓαβθηΐ ᾿ῃΠΉΠΥΘ6. -- Ἄναγ ἐπὶ σκέλος --Ξ ἐπὶ πόδα, τείγεαί, 
ζαἷΐ ϑαεξ. 

980. καθίει, ἰοτρεγ; ἴῃ6 γα Ὀθίησ ΠῸ ἰοῆσθυ δὴν ποοά οἵ 

5ΒΌΟἢ ἀοίδθησοβ. 

986. ὀβελίσκον. ἴῃ ἀρροβιίτοη νν 11 δόρυ. 

988. ὅπλων ἐντός, τοϊέ]υΐπ. ἐἢι6 αΥπιδ ; ἰ. 6. ἴη6 ροΐ ἀπά {πὸ 

θονν]5, θθιηρσ ρίασβα οἡ ἴῃ6 στοιιηά, [ὈΓΙῚ ἃ5 ἰΐ ἸνΘ ΓΘ ἃ δ Πρ, 

ψΠΙη [Π6 ᾿ἰπ6 οὗ νυ ἰο ἢ Ῥδιβι μία! γοβ ἀθϑιηβ ᾿ξ δχρβάϊθηϊ ἐμαὶ 

{Π6 Ὺ Βῃου α 51}}} Κθορ ἱπϑυηβθῖνοϑ. ΤῊΪβ ἢ6 τ] η ΚΒ 1} Β6 ἃ 

βυϊποϊθηΐ βθουτιῖν, ργον θα 1Π6ν 51}}} ΚΘΘΡ ἃ 5ῃδτρ δύ ἀροὴ 

[Π6 Ἰτοορϑ οἵ {π6 Ὀἰγὰβ θῪ νγναϊοηρ οΥοσ 1Π6 ϑάσρ οἵ {Π6 ροί. 
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991. ἣν δ᾽ ἄρ᾽, απὰ 1 ἰΐπεη. ἄρα ὮΘΥΘ 15 ἃ 5115. 1}ν ἐη- 

εγομπέϊαϊ ρατίϊοῖθ. {0 ἐδόθη, ᾿. 6. ἴῃ σοηβθαιθηςσθ οὗ ννῆαϊ ψοὺ 

ΡΙΌΡΟΞΘ. 

3998. Κεραμεικός. 'ΓοΒ6 ΠΟ [611] ἴῃ Ῥδί!]6 σοῦ Ὀυτὶθά 

ψἸἢ ΡΌΘΠΟ ΠΟΠΟΥ͂Β, 8ἃη4 αἱ (Π6 ρα]. Θχρθηβθ, ἴῃ 1η6. θαγυ- 

ἴησ-στουηά οΔ]]6 ἃ 1η6 Κογαμπηθῖοοβ, νυ πουΐ {Π6 οἷν. Π' νγὰ5 

Ουβίογηδτγνυ ἰο Ἀρροϊηΐ βουηθ ἀἸβι!η σι ]5ῃ 66 ΟἸΠ ΖΘ ἴο ΡΓΟΠΟΌΠΟΘ 

8. Θυΐοσγ. ΤΠ6 νι  - πον δχαιηρὶθ οὗ 1ῃ6 ἀϊβοοῦῦβθ Ρ͵Ὸ- 

ποπησθα ὃν Ρδυῖοϊθβ, οὴ ἐπ6 Αἰμθηϊδηβ νῃῸ [6}}] ΄ηὴ ἴπ6 ἢγβί 

σϑιηραῖση οὗ {Π6 Ῥεβ]οροηηρθβίδη νγαῦγ, νΜ.1}} οσσαγ ἴο [Π6 ΤΘ 866 ῃ. 

66 ᾿ΓΠυονυά 465, [210. 1. οο. 94-- 460, ΠΟΤῈ 8}} [Π6 σθγϑιηο- 

Π]65 ἅτ6 οατϑία ἢν ἀΘβουθθα. 

99. πρὸς τοὺς στρατηγοὺς. ΕῸΣ {ῃ6 σοηθῖαὶ ἀπ[165 οὗ [Π8 

Βοδτὰ οὗ σϑηθῖα]β (6 η ἴῃ Π.Π061), 566. ϑ'οῃδιηάᾶπη, Απίϊα. 

7αγ. ῬΡὰθ. ατεα., ΡρΡ. 291. 564. ; Ἠοσίηδηῃ, Ροὶ. ἀπί!ᾳ.. 

ὃν 162, 158. Βεβιάθβ {Π6 οἷν} ἃηὰ τη} Π}ἈΥῪ ἀυ165 {Π61Ὸ 

Θπυπηθγαίθα, ἴ{ θΘ]οησθα ἰο 1Πθι ἴο τηᾶκα δηά βαροιϊηϊθπα 

1Π6 ΔυΓαησθιηθηίβ Ὁ ἴῃ 6 ΡΌΌ]Ις. ὈαγαῖβΒ. ΓΠ6 τϑδάθυ ψγ}} 

ΤΟΠΊΘΙΩΌΘΥ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 δοσουηΐ οὗ [Π6 {π|ἃ] οὗ 1Π6 σϑῆθυαὶβ 

αἴτου ἴῃΠ6 Ὀδί|6 οὗ Ατρίηουβαὶ, οα {Π6 οἤδῦσα οὗ ποοίθοϊπησ 

[Πο56 ψῆο μα ρϑυβῃθα ἴῃ τ[ῃ6 βησασθιηθηΐ. 86 Ηβθ)]θηΐοᾶ, 

110. 1. ς. Ἷ. 
997. ᾿᾽Ορνεαῖς, αἱ Ογηοαὶ. ΤΠ Ἰεβὲ ἰαγηϊησ ἀροη [Π8 

Ὠ8η16 οὗ δη ἃποϊθηΐ ἴονγῃ ἴῃ ΑὙΤΌ 5, ΒΙοἢ μα βυῆδγθα ἴῃ 

τῃ6 Ῥεϊοροηηθβίδη νψὰγ (Βὶγά-ἴουν ἢ). 6 ΠδΠῚΘ 15 1η6ῃ- 

ἰοηθά ὃν Ηοιηου. 

998 --400. Αναγ᾽ .. .. ὁπλίτης. ΠΟ Ἰαησιαρα 15 ἃ ΡδΥ- 

ον ὕροη [Π6 θυ γη5 οἵ χη} ]ΠἀΥν ΘΟΙΠΠΊ8ηα : Αναγ᾽ ἐς τάξιν, 

ζα11 ϑαεῖ; ἐπι {ἴπὲ; τὸν θύμον κατάθου, ἰαῃ ἀοιῦη ψοιιγ" τυ αΐδι, 

Ιηβίθαα οἵ βρθᾶγ ; Παρὰ τὴν ὀργήν, δεδῖ(6 ψοιῦ απ 5 6Υ,, Ἰηβίθδα 

οὗ 58ι161α. 

4038. Ἐπὶ τίνα τ᾽ ἐπίνοιαν, Απα {οΥ̓ το]αὶ Ριι,}0Ο0586, ΟΥ̓ θἢ 

τὐἢαΐ δοθοηιο ἢ 

412, Σοῦ. ““ Τιιὶ ἐρδῖιιδ. ΠΟῊ 50] ἔπε, 1. 6. ΔΥΠ.ΠΊ, ΥἹΐΩ8 
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ΒὈ ἀἴο οἵ ἴῃ βιἶνὶβ σϑΠΊρΊ54 86, φυθιηδἠτηοάμπ υἱναπί εἰϊα τη 

γΘηδίου β, ραβίογοβ, γη}1Π65; 564 ΠῚ βθηθ5 ΑΙΠΘΠΙθηβαβ ἰρβᾶ- 

ΓΌΠΩ Δ 11ΠῚ ΘΟΙΠΠΊΘΤΟΙΕΠΊ οἱ βοοϊθίδίθ πη Ἔχρϑίαηϊ. Βοίδο. 

416. Λπιστα.... κλύειν, Ππογοαϊὺϊο. απ ποῖα ἰο Πεαῦ : 

περὰ τῶν ἀπίστων. δ ᾿ΙηΠηϊνα ἀθραηάβ οἢ ἄπιστα, ἀηὰ ποί 

Οἢ πέρα. ἃ5 ἴῃ6 ϑεμο!αβί σοηβίσγαοίβ 11. 

417. Ὁρᾷ. ΑἸΙΒουρσ {Π6 ἴνγο πᾶν θΈθὴ βροίζθη οὗ θ6- 

ἴογθ, [Π6 σῃουιβ ΠΟΤ υ8565 {Π6 5Ιη σία, Ταίθυγιησ ἴο 96 ΟΠΪΥ͂ 

οὗ {π6 οἱά ΑἸ θη δη5. 

419. Κρατεῖν. ... ἐχθρόν. Κρατεῖν ΜῈ [Π6 δοσυβαῖνρ 

ἸΏΘΔΠΒ5 ἐο (ΟΉ4ΊΟΥ ὈΥ ἴοτοθ ; ψ Ὲ Ἢ [ῃ6 σοηϊίνο, ἐο δὲ πια8- 

ἐθγ᾽ οἵ. 

421. 422. Λέγει. . .. οὔτε λεκτόν. ΟΌΞΕΙνΘ [Π6 σουηῖϊα 

Θχδασσογαίϊοη, ΤᾺΠΠΙησ 1ηΐο βουηθίμησ ποῖ ΠΠΙΙΚ6 ἀπ [γι5ἢ 

00}. 

429. 430. ΕῸΤ ἃ 5|}η|1 87 56 71|65 οἵ νγογάβ ᾿ηρ᾽ γῖησ 8}]} 

Κιηά5 οἵ ογαῦ! ἃπα τοσιθῦυ, 566 ΟἸοιάβ, 260, ἀπά ποίϑ. 

439. ἀνεπτέρωμαι. ΤΠΘ6 ΞξοΠο ᾽αβί βάν 8, τ “ Οἰκεῖον ὄρνισι 

τὸ ἀνεπτέρωμαι, οἷον μετεώρισμαι.᾽" 

430. 430. κρεμάσατον. . .. τοὐπιστάτου. Βοίϊια 5 ν5.--- 

“Ηξθο δχ σοπηπλαηὶ ΑἸΠΘΠΙΘηβ απ Υἱΐα βαπΐ δχρ]]σαηάα, αυὶ 

ἢπηϊίο Ὀ6᾽]ο ἁτῖηα βυβρθηάθγθ βοϊθραηΐ δα {ἀσηὰπ ναὶ σϑιηϊ- 

πιλμη." ὙΤΠδ ϑοΠο αβὶ ἀθβοῦῖθεβ [Π6 ἐπιστάτης 5 ἃ χαλκοῦς 

τρίπους, χυτρόποδος ἐκτελῶν χρείαν ; ἃἀῃά Πα 8668, --- “ Οἱ δέ, 

πήλινον Ἥφαιστον πρὸς τὰς ἑστίας ἱδρυμένον, ὡς ἔφορον τοῦ 

πυρός, ἔνιοι δὲ καὶ ξύλον ἐπίμηκες πεπασσαλωμένον, ὅθεν ἐξαρ- 

τῶσι τὰ μαγειρικὰ σκεύη." [1 Ξαοτη5 ρἰαίη, ἔγοπγ (ῃ6 Κἰπάὰ οὗ 

ΔΥΓΠΟῸΣ νν]1ἢ} ν ΠΙ ἢ {π6 ΑἸΠΘηΐαηβ μα δαυ]ρραά {Πϑυηβοῖνεβ, 

1Παΐ {π656 δἰ! υβίοηβ ἰο {π6 Κιίσ θη τα ποΐ μον ἴο θ6 θχ- 

Ρἰαϊπθά Ὀν 1ῃ6 ὑβᾶσθβ οἵ σοϊημηοη [ἰ6. 6. ΘΧργθββίοῃβ 

σοηΐδίη ταί θυ Ἰοσοβα γϑίευθηοθβ ἰο {Π6 ροίβ, ἴη6 ον 5, ἀπά 

1Π6 5κθυνθὺβ νγῃ ἢ σοηβίυἱοά {Π6ὶν ᾿πσσασα ἀπά τηθϑηβ οὗ 

ἀθίβῃοθ. Τῇ ἐπνός 15 {π6 ομίπηπον, θὰϊ ἤογθ ρΡυΐ ἴον 1ἢ6 

ἤγθ- ρίασθ οὐ οὐύθῃ, ΟΥ̓ ΡΟΥΠΔΡΒ ἰΐ πηὰν θ6 σα! θὰ (ἢ εἰίπιπεῃ- 
14 
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Ῥίαεο; 85 ἴΠ6 μοι! αδί βᾶνϑ, τ" Ἰπνὸς μὲν ὁ κάμινος, κατα- 

χρηστικῶς δὲ ἡ ἐσχάρα." ΟΥ̓1Π6 ἐπιστάτης, ΒοΘοί ἢ, ΟΡ 

ΤΙηβοτρίοημμη,, Ὗ]. 1. ρΡ. 20, Βαγ5: --- “" Πάθῃ Ατοὶ, θοάθηη 

56 η8ὰ [1]. 6. 1Π6 βαίηβ ψ ἢ ὑποστάτῳ Δηἀ ὑποστάτῃ] ἐπίστατον 

ΒΙγ6 ἐπιστάτην, ἀἸχΘτΊηΐ. . . .. Ατδίορμδηθβ, ἄν. 4906, γϑίη 

οοηβοιϊί, [ἰσϑὲ 101. αυἹὰ 511 ὁ ἐπιστάτης, 5ῖνΘ τὸ ἐπίστατον 

ἀυδιτοίαγ. ΤΥα ΘηΪη) ΞΟ ΠΟΙ Ιαβίεθ ρτοροπαηΐ, Κμίοσαπαηι δ 

ἰμίο Πεέιηι, ααἱ αιια81 ΓΔ 1 [ἈΠΔΠΠΔΥβ 11: Ὁ. ᾿ς ἐγαῦεηι ποῖ 

α88όγεηι αὐ σαηιϊηιηι, μι 6 6 εἰατὶδ ταϑβα ομἰπαγῖα δι5Ρ6η- 

ἀαπέι; .. .«. ροδίγοηιο δαδῖη δῖυα ἰγίροάοηι, πὶ πο οἶΐα 

εἰ ἰοὑοίο5 ἱσπὶ αρροπαπέιν." [6 ρτοίθυβ [Π68 Ἰαβί, τϑιηδυκίησ, 

-- ““ ΝΙΠΙ δηΐτ ἴῃ ἰοὺ Ιοοο ἢὰς βισηϊποαίίοηθ ἀρί!β : Π8ΠῚ 

ὕρυρα δι δὺπηὰ 5υΒρΘ αὶ εἰς τὸν ἱπνὸν εἴσω πλησίον τοῦ 

᾿πιστάτου, ἕος 651 ἴῃ Δ ΠΊΪΠ0. ΠΟ }7Ὸ}6 ἰγαδοηι, 6Χχ 48 585- 

Ραπάθηίαν νᾶβα, 5664 ἴη ἴρδα ἐγαῦθ, ῬΥορβ {Ἰροάθιη 1θ᾽άθῃη 

ΒΌΒΡΘΏΒαΠ, αἰ Θἰϊα πὰ ΠμηῸ ΤΠ] ]Π]ΘτΟαΪ 5 {ἸρΡοά θα 101 ΒΌΒρΡΘη- 

ἀπηΐ." 

439, 441. Ἢν... .. ἐμέ. ΤΏ ρϑίβοῃ ἤοῖα ἀδϑισηδίθα 

85 [1ῃ6 ΠΊΟΠΙΟν ΒΥ ΟΓα- ΠΟΥ 15 5814 ἴο πᾶν θθθὴ ΟΠΘ 

Ῥαῃδιοβ, ΠΟ. δοσοογάϊησ ἰο {ῃ6 ΠΟ αβί, νγὰθ αἰβδὸ βα.τ- 

1Ζβ ἴὴ [Π86 ρίβθεβ δ᾽] ΓΘ ᾿βίαθμῆβ. 6 ϑοπο αβί 8645, 

- - Μικροφνὴς ἦν: διαβάλλει δὲ αὐτὸν ὡς καταλαβόντα τὴν 

γυναῖκα ἑαυτοῦ μοιχευομένην - ἐδυναστεύετο γὰρ ὑπ᾽ αὐτῆς με- 

᾿ς ΠυχοΙδΐί ὑχογθη, ΟσὈΠὴ γάλης οὔσης μικροφυὴς αὐτὸς ὠν. 

αυᾶ 4 ΠῈ ΒΕΘΡΙ 5. τἰχαγθίασ, ἰα πάθη σοηνθηϊῖ, αἱ 56. Ἰην ]ΟΘ ἢ, 

66 τπογάδγθηΐ, Π60 ρα σὶβ αἰ ἤσογθηῖ." Βοίμδ. 

448. τόν ; Π6 Ὀτόκθη βεπίθηςθ, δοσοσάϊησ ἴο (ῃΠ6 ϑὅΐοῃο- 

1αβί, 15 ἴο θ6 Β|Ἰδα οἷἱ Ὀν ἃ σοβίυγα, ---- οι ἀοηἾ ἐ πιεαπ ἐδ 

Νο, βιιγείψ. ιρικίησ [Π6 ραᾶτὶ οὗ 1πΠ6 θοάγν δ᾽] 64 ἴο, 

πρωκτὸν δεικνύς φησιν οὔτι που. ““ ΝἱάθίυΓ ἰρβα Ῥαμηεθί!αβ 

δά !θτο Δα] ΘΟ τὰ ΡΟοηδ πὶ ἀ6α͵556 ῥαφανιδώσεως, Θοάδιη- 

4.6 τη060 Π6 Ἰθτατ ρΡἰθοίθυθίαυ σαν 556.) Βοίμα. 

44 -- 447. ᾽Ομνυμ᾽. . . . μόνον. Πα Δ᾽] υβίοη Πού 15 

ἴο ἴΠ6 τηοάβ οἵ ἀθοϊάϊησ ἴῃ σοΙηρΘί Ἰοη5. [ον 1[η6 ἀταιηδίϊο 
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ΡΓΖθ. ἴῃ {τασὶς γτϑργαβθηίδιοηβ, [Π6 πυγηθοῦ οὗ Ἰυάσοβ δρ- 

Ροϊηίθά τγὰβ θη, οὔβ [ὉΓ δδοὴ {{|06. [{ ββϑιηβ {Ππαΐ, ἴὴ [Π6 

οοηίαβίβ οὔ {Π6 οοτηθδάϊδηβ, οἷν ἥνθ ψγϑύθ οα! θὰ ἀροη ἴο 

Ἰυαᾶσα. ὅ'6β Βοάθ, ὅδββξβο. ἀ. Ἠδβι]θη. Ὠιομί., Τ᾿. ΠΙ. ρρ. 

147, 148. 366 αἴβϑο ϑοῃηριάοσ, )65 Ατιβοῃ ΤΠ θδίθγνν βθῃ, 

ΡΡ. 169 -- 174. Ἐπὶ πᾶσι τοῖς κριταῖς νικᾶν 5] ση]ῆ 65, ““ 10 

σαϊη [ῃ6 ἀγδιηϑίις νἱοΐουυ Ὀν ἃ τπηϑηϊπιοῦβ νοΐ οἵ 1ῃ8 

Ἰυάρσοβ," δηά ἑνὶ κριτῇ νικᾶν μόνον ἰ5 “ἴο σαὶη {Π6 νἹοΐουΥ 

ὈΥ ΟΗΪΥ οπ6 νοίθ᾽) ; σινίησ ἃ (τ ἰο ΠὶΒ ΘΧργθββίοῃ {το 

ψΠδὶ τηϊσῃΐξ παίσγα! ν βὰν θθθη δχρεοίθα, παιηθὶν, ἕο δ 

ΠΟ οΥ 4], ἰο ἃ Υηθ γα αἰτηϊηυτ]οὴ οὗ [Π6 ΠυτΏθΟΓ οἵ γοὶοα8, 

Ὀδίησ' νἱοίουϊοιβ 511]. 

448-- 450. ΤΠ6 ποτα] ἤονν, ἴῃ βοΙ θη {ὈΓΠ. ΡΤΟΟΪ ΔΙ ΠῚ5 

{π6 ἴγυσθ, δηα οὐγάθυβ ἴῃ6 ἤβανυ-δυπηθα ἴο ἀδθρασγί ἴἰο {ΠεῚὉ 

ΒΘνΘΙᾺ] ΠοΙηθ5. "ΓΒ ἀρρθαῦβ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη [Π6 ΟἰβίοπΠΊΑΥν 

ΤΙ οἡ 1Π6 σοποϊαβίοη οὗ ἃ ἰγθαΐν οἵ ρεᾷοθ. [1 ἰ5 ἤθῦθ ἃρ- 

Ρ]ἸΘ ἃ ἴῃ {Π6 βριτι οὗ ρβατοάνυ. ΤΠδ ἤρανυ-υτηθα ἅτ οηἱν [ῃ6 

{νοὸ ΑἸΠΘηΐδηβ, ν ἢ {Π6 11 ροΐβ 8ΔΠ 4 ρ8η5 δηά 5ρ|15. --- προγρά- 

ῴφωμεν. . .. πινακίοις. 'ΓΪ5. γαίδυβ ἴο {πΠ6 τηοάθ οἵ σἰνίησ 

ΡΟΘΠΙΟ ποίϊοα οἵ 1Π6 βυθ]θοίβ ἰο θ6 ἀϊβουββθά ἴῃ ἃ ρυθ]ϊο 

ΔΒΒΘΙΊΙΥ., Πδιηθὶν, ὈΥ δχροβίησ ἰη ρυθ ὶς ρίαςαβ, βίγθθίβ, 

8 η4 5βηυᾶταβ, [4] 65. ἐαϑίθ πο οα σοϊ τηηβ, νυ ἢ 1Π6 τηδιο 5 

᾿ηΒου 6 ἃ ὑροη Ψν ὨΙΟἢ 1Π6 ἀΒΒΘπΊ]ν τνὰβ σοηνθηθδά ἰο ἀθθαίο. 

454. μοι παρορᾷς, ἡο1ι: 866 ΤΉ. Ἠϊ6. ΟΥ̓́Τ: Ἠϊη} (α86. 

46]. οὐ μη. ΤἼ6 Δηα  ν515 οὔ 1π6 ἀοαθ]α ποσδίνθ ἰ5 τηδ 8 

ὈΥ βιυρρίγίησ ἴΠ6 6] "ρ5]5 οὐ βοπηθ βοῇ ΘΧρΊΘΒΒΊΟἢ ἃ5 ἐλπεγε 

ἐ8 πὸ ἔεαγ' τ [ῃΠ6 ἢγβί, ἀπά ἰγαπϑαϊίησ μή 168. 

462, 403. προπεφύραται, διαμάττειν. 6 ἰδησιιασα ἰ5 ΒΟΥ- 

γοννϑα ἔγογῃ {Π6 θα κθυβ τί ; θοΐίἢ τννογάβ, Πούνθυϑυ, ἀὺ6 {Γ8 η8- 

Ἰαϊδα ἴῃ (ῃ6 ἰθχίσοηβ 85 1 1ΠῸῪ γΟΓΘ ΠΘΑΙΪΥ ΒΥΠΟΠΥ ΠΊΟΙΒ, 

8ἃ Πα ἃ5 1 Βοίῃ τηθδηΐὶ ἐο ἔπεαά. Βαϊ {πον ργοθαθὶν ΓΘΙῸΥ 

ἴο ἀπ υθηΐ βία σθϑ ἴῃ 1Π6 ρτόοσθββ οἵ Ὀγθδά- πα κίησ. “ΤῸ ἢγβι 

ΟὈν!ουΒΙν ἀθβουῦῖθαθβ {Π6 ρακησ ᾿οσϑίῃου οὔ [Π6 πηαΐθγῖα β, ἀπά 

γϊχίησ Π6 πὶ ῸΡ; [ῃ6 βθοοῃά, ἴπΠ6 σατγοῦαϊ ἀπά οἰαθογαΐθ 
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Κηθδάϊησ οὗ [πΠ6 ἀοιρῃ. Εοτ ἃ ουτίουβ δοοοαηΐ οἵ {Π6 νυ οἱ 6 

Γηδίίοτ, 566 ί. ΨΦόῃη, Ὗο]. ΠΠ. ρρ. 109, 56ᾳ. [{ τῇδ ὃ6 

Δα ἀ64, {Παΐ [ῃη6 ΑἸΠΘμϊδὴ θα 5 μαα ἃ Πρ γαρυϊδίοη ; ἴου" 

ἃ5. δι. Φόῇη βᾶυβ (]. ο.). --- ““ ὙΤΠ6 Ὀγθδά 580] ἴῃ 1Π6 γηαυϊκοί- 

Ρίδοθ οἵ Αιἰπθηβ ννγὰβ βϑίβεηγεα {η6 τυ ἰθβί ἀπ πηοϑί ἀθ] οἱ οιιβ 

ἴη ατθθοθ ; ἴον τῃ6 ἘΠοάϊδηβ, βΒρθακίησ ραν }}ν οὗ 1Π6 ῥτοά- 

66 οὗ [Π61Γ οὐ ΟΥ̓ 5, ΞΌΡροΒΘα {Π6Ὺ νοῦ θθβίονησ οἡ ἴΐ 

1Π6 ΠΙσῃθϑί δουρὶ θηΐ νἤθη 1Π6Ὺ 5814 11 νγὰβ ποῖ πίθου ἴο 

{Παὶ οἵ ΑτΠθη5.) [τ ννᾶβ, {πογϑίοτθ, χαϊίθ παίασαὶ! ΤῸ [Π6 

οἷά Ατῃδηΐδη, ἴῃ δηποιιποίησ Πἰ5 Θχοθ ]θηΐ βοῃθηηθβ; ἴο ΒΟΥ- 

ΤῸ ἃ ἤσαγα ἔτγοπι ἴπΠ6 Ὀαἰκθἤοαβθ. ----οὐ κωλύει. Πα ἀουθίβ 

οἵ Πιπάοτγῇ δηα [Π6 βυσσοβίίοη οἵ ἃ νϑιϊοιβ γθδάϊησ ὈῪ Βοίῃθ 

ΔΥ͂Θ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙῪ ἤ6 ΓΘ. κωλύει 15 564 Πηροηβοπαὶ νυν, λύμογ 8 

ποί. "6 βαίηθ ἀϑᾶσθ ὁθσυῦβ η ΓΤ ΠυοΥ 465, [,10. 1. ο. 144 : 

- - Οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε, ---- ΕὌΥ ἴῃ 

1Π6 ἔτὰσα ἴΠθτ Ὠηάθυβ ποΐ ([Π6 16 15 Π0 Ὠιηάγαηςα 10) δἰ ΠΘΥ 

{πᾶὶ ΟΥ [Π15. 566 ποίβ. οἡ [ῃ68 ρᾶββᾶσθ ἴὴ Ον θη ΤΠθοΥ- 

ἀϊά65, Ρ. 4952. ---- στέφανον. [Τί νγὰβ ΟἸιΒ[ ΟΠΊΔΙΎῪ ἴο γν θᾶ Γ ἃ σΠδᾶρ- 

Ιοΐ αἱ [βαβίβ, ἃηὰ Ὀβϑίογα τβοϊϊηϊησ δἵ {π6 [80 1]6 ἴο ἤᾶνθ νγδίθ 

Ρουγοα οὐϑῦ {πΠ6 ἢδηάβ. ΕὟὌΣ [Π6 ρδυίοο ατβ, 566. ΒΟ ΚΟΥ 5 

ΟΠδυῖοϊθβ, Εχουσθαβ ἰο ὅσοπθ ΥἹ]. 

405. λαρινὸν ἔπος, α {αΐ τσογά. ὙΠῸ δριΠοὶ 15 βυσσεβίθα 

Ὀγ {Π6 4} 5] 05 ἴο [βαβίϊησ. 

4607. βασιλῆς. ΤΠ 5Ξρθθοῖ οὗ Ῥειβιῃϑίαιτοβ ἰ5 Πθυύθ 1ῃ- 

ἰΘυΓαρί 4 ΒΥ 1Π6 σἤοῦιβ, νῆο., ὉβιοηΙβῃθ α ἰοὸ Πρ οὗ {Π6ῚὉ 

(ὈΥπιθν ἀϊσηϊίν, σδηηοί τα ἀη1}} [Π6 βαεπίθηςθ 15 σοπηρ[οδίθά. 

411. πολυπράγμων. 'ΓΠΪ5 σΘηθυα! }ν 15 υβ6α ἴῃ ἃ Ραά 

56η86, --- α διιδη-δοάγ, ---- Ὀὰϊ Πδτα ον ποιοίη πιαπῃ ἐδη 58 ; 

ΟὈβούναηΐ ἃπα δχρϑιϊθηοθα ἴῃ τῆδην ἰπίηρϑ. ---- πεπάτηκας. 

ΤΠῈ6 (0165 οὐ .«Ζῦβορ, ἴῇ βοῃηθ [Ὀγπ, Ψ6͵ΙΘ ἃ5 ἔδυ Πα 7 ἰ0 

1η6 Αἰῃδηΐϊδηβ οὐ Αὐὶβίορῃδηθϑβ 856. ἃ5. βΒ᾽γη1]8 . ΘΟΙΉΡΟΒΙ- 

[ἰοη5 ἃ16 ἴο {ῃ6 ομ]άγθη οἵ τηοάθση {ἰτη65. δ μαΐὶ ΠΥ 

ΘΓ ργθοίβοὶν, δηαὰ ννΠΘῖΠον {ΠΘῪ 66 ὙΠ Π!ΙΘ ἢ ΟΥ Ποῖ, ΔΥΘ 

4ασβίϊοηβ διηοησ [ῃΠ6 ᾿ἰδατποά ; θαΐ 1ἴ 15 οουίδϊη (Πμδΐ [Π8 ουγ- 
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Τϑηΐ 16ϑίβ, ἀγο 6 υ165, δηα οὐά βίοσϊθβ δἱ Αἴπθηβ σοῖο σθη- 

ΘΓ ἢν ρα] θα προη {Π6 οἰ αι |51. ΑὙἸβίορδϑηθβ μᾶ5 βξευ- 

ΟΥ̓ οἴου 4] Π αϑοη5 ἰο ΠΤ ; ϑοοσγαίοθϑ νϑυϑῆθα βοηθ οὗ Π15 

δροίοσιι65, 8η4, αἰϊθυννασάβ, Πϑμηηθίσιβ ῬΠΔΙΘσθὰβ ἢ θαΐ ΠΟΠΘ 

οὗἩ {Π656 πηθίτιοαὶ βββαὺβ ἃ΄6 ρεβοῖνθά. Αἱ ἃ τηυοῇ ἰδίρυ 

Ραυοα, ΒΑΌΓΙ5 νουβιῆθα [ῃ6ΠΔῈ [ἢ σΠο ΙΔ ].5. ϑοπηθ οὗ 

[Π6586 δῖ δχίδηΐϊ, ἃηᾷ αν ἤισῇ τηθῦῖ. Βαῖΐ [Π6 ΠΟ! Θο οι 5 

οἵ ρῖοβθ [8065 πον ἴῃ δχἰβίθβῃσθ ἀπάθυ [Π6 παῖηθ οὗ ἤξορ 

Ε͵Θ ρῖονθά ὃν Βρηίϊονυ ἴο θ6 ἔὈγσθυθ5 ; ἃπΠα ΠῸ Ρβύξβοῃ 

αἰ 811 ἀοουδβίοτηθά ἴο ἀἰβουϊ πηϊπαίθ Ὀθίνγνθθη [ῃ6 βίν 65 οἵ αἱῇς- 

βγθηΐ ἃσθβ ἴῃ τϑεὶς ᾿τθγαίασα οδη ἀοιθὲ {π6 ᾿πβίηθββ οὗ 5 

ἀδοϊβίοη. ΤῆΠδ6 ρῆγαβθ υβθὰ ἴῃ {Π6 οἰϊβά |1π6. ψοῖς παὺτὸ ποὲ 

ἐγοάάφη. ἰ5 ἃ σοιηὶς δαυϊναϊθηΐ ἴο ψοῖς αγὰ ποΐ ζαπιϊϊατ" 

τὐἱέδ; ρθυῃαρβ βεϊθοίθα ἤθῦα ἴῃ ΔΙ] βίοη ἴο ἴΠ6 Ὀϊγάβ, νῃῸ 

νου ὰ 6 ΟὈἸΙσαά ἰο 86 {Π6 1. οἰαννβ ἴῃ {πΠ6 ρίαςθ οἵ μαηάβ, 

ἴου Ποϊάϊησ ἃ θοῦ. 1πθ βᾶπ|6 δχργβββίοῃ 15 οἰϊθά ὈγῪ 

ΒΙαν 465, ἔγοπι ΡΙαἴο᾽β ΡΠ εθαο : ---- “᾿Αλλὰ μὴν τόν γε Τισίαν 

πεπάτηκας ἀκριβῶς." 

474. προκεῖσθαι πεμπταῖον, τ:α8 ᾿ψῖη οἱ ἔογΥ {Π6 ΠΡ ἀαῃ. 

Ιη ἄτβϑθοθ, ἴπΠ6 Ὀοάγν οὗ [Π6 ἀθαά, αἴἴον πανίησ θθθη νναβῃθά 

δηα «ποϊηίθά, γγὰβ ἰαϊά ουἱὐν ἴῃ {Π6 νϑβϑίθυϊα οἵ ἴπ6 ἤοῦβθο, 

ἢ 1Π6 δϑὶ ἰοννασάβ (Π6 ἄΟΟΥ, ἃ5 ἃ βυπῃρο σαὶ ᾿ητἸπηδίϊοη 

{πᾶΐ 1{ ννὰβ δθουΐ ἴο ἴδ Κα 115 ἰαβδί Ἰοῦσηθυ. 

416. Κεφαλῆσιν. Α ρΡᾷη οἡ Κεφαλαί, [ῃ6. Π8Π16 οὗ οπθ οὗ 

1η6 δῆμοι οὔ 1Π6 ἰγ106 Ασςαπηδηιῖβ. 

48. Ὡς... .. ὄντων. ΤΠ ρατγοϊα ὡς, οοηδβίγυοίοα ἢ 

1Π6 σϑηϊίνθ ἈΡβο αἴθ. Ἔχ ΡΥ 5565 ἃ σΤΟυ Πα ΟΥ̓ Τθᾶβοη οἱ 5ΟοΠΊ6- 

τπϊησ. 

480. δρυκολάπτη. ΤΠ|6 Τοαβοὴ ψνν Ζθυβ ψουϊά 6 βίου 

ἴο ταβίοστθ {Π6 βοθρίτγα ἴο 1ῃ15 δἰγὰ 15, {πὶ 1ῃ68 οἂκ ἰβ βαοσθὰ ἴο 

ὨΪμη. 
481. ἦρχον. ΕϑοτοΟ οὗ τΠ6 ἱπηρογίθοϊ, 1067 γμἾ6 8. 

483. τὸν. ... ἐτυράννει, Α {γοαπθηΐ ἸἀἸοπηδίϊο σοηβίγαο- 
τα" 
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τοη οὗἩ ἴπ6 δοσυβαῖνθ, Ἰηβίθδα οὗ {Π6 βιθ]εςὶ πουηιπαῖϊνϑ, ΞΞΞ 

ὡς ὁ ἀλεκτρυὼν ἐτυράννει. 

484. Τ)αιῖαβ 8δη8 δίθσαθνΖοβ ἃ Ὠδηηθά ΘΙ ἃ5 ΤΈΡΓΘ- 

βαεητησ {πΠ6 Ῥουβίαηβ, Ὀθοᾶυβθ [Π6ῚΓ ΠΕ ΠΊΘ5. γΕΓΘ ΠΟΙΟΓΙΟᾺΒ 

ἔγοπλ {Π6]Γ σοππαϑοίΐϊοη ἢ [Π6 ἢγβ Ῥεγβίδη ᾿ηναβίοη οὗ 

ατθθοθ. 66 Ηοτοά. Υ. 

487. κυρβασίαν .. .. ὀρθήν. ““Ἄδρεαβ ῬΕΥΒΑΤΌΠΊ σαβίδ- 

Ὀαηΐ, δἴἴδη) βϑυϊουθα5. ΘΠ ρουθ1ι5, {ἰἀτάγη τθοίατη, αὐ σαίθσϊ 

ῬδΊβεβ τϑίτο ἤθχϑπι. . .. δία δᾶ ὀρθὴ τιάρα ἀἸσα δία ΡΙῸ- 

ΡΓΙΘ κυρβασία." Βοίῃα. ΤΠβ ρτῖσῃΐ Πθαα-ἀγθββ οἵ {πΠ6 Ῥδὺ- 

5 ἢ ΤΩΟΠΔΓΟἢ5 τῆδνὺ δ6 566 1 {π6 τηοβϑῖὶς οἵ ἴπ6 θαί6 οὗ 

ββιιβ, Του πα ἴῃ οη6 οὗ 1ῃ6 Ποιβεβ οὐ Ῥοιηρβὶ!, ἀπά βηστανθᾶ 

ἴῃ τηοβί οὗ ἴῃ6 νγοσκβ Προὴ (ἢ6 σὰ]η5 οὗ {Ππαᾶΐ οἷν. ὅΞ'6 8 ρδ1- 

ἘΠουΪαυὶν {πΠ6 θυηηδη ψνουκ, Ηθτουϊαπατη ἀπ Ῥομηρα6]!, Ὗο]. 

ΕΡΕ 9: 

489. ὄρθριον ᾷση, οΥοιῦ αὐ ἀαιῦη. ἘῸΥ δη δοοοαυπί οὗ [Π6 

Παπα! σα 5. Θηαπηογαίθα ἰὴ 1ῃ6. [οἰ] οννησ ἰἴπ65, ἃπα [ῸΥ ἃ 

να 6. βατητηδιν οἵ ΑἰΠθηϊδη ᾿πἀ βίγυ ἴῃ σϑηθῖα], 566 51. 

ΦόὨη, οὶ. ΠΠ. ρρ. 96 -- 914. 

492. ὑποδησάμενο. ΤΗὶΞ νογά ΟΥΙσΊΩΔΙΠν ἀσβουιθαα τΠ8 

ἰγῖησ οἢ οὗ {π6 β'πῆρ]8 βϑηάαὶ, βοῇ ἃ5 15 566 [ἢ ΤΠΔΗΥ͂ 

Δησϊοηΐ βίαίμθβ. Βαΐ 1ὴ ἴῃ86 ρτοσίβββ οἵ Ιυχαγν, ἃ στϑδΐ 

γα θῖν οὗ 5ῆο6β ἃπα θοοΐβ, ΞΟπΊ6 τ σἢΪν δἀογηβα (5366 Ηορθ᾽5 

(ὐοβία Π]65). σατη6 Ἰηΐο 56, ἃ Πα [Π6 58 Π16 υγογὰ νγᾶὰβ 511] Θ]- 

Ρίογϑά ἰο ἀθβοῦῖθθ ἴπΠ6 δοΐ οἵ ρυζίησ [ῃθηη οη, που σῇ [5 

Θἰν τη] ΟσΟΔ] 5] σὩ] ΠΟΘΙ νγα5 ραυῦν Ἰοβί βίσῃΐ οἵ, ὅΞ866 51. 

ΦόΠη, Κο]. ΠΠ. ρρ. 64, 564. 

493. Φρυγίων ἐρίων. ΤΠΘ ἤπθ τοοὶ οὗ Ρῃγυσία 15 πηθη- 

[ἰοπθα διηοης ἴΠ6 δχρογίβ οὔ {παΐ σουηΐσυ. Τὴθ Ρῃτνσίδη 

ἀγϑὺβ ὑγΕΓ6 ΡΥ ΠΟ ΟΪΑΥΪΥ 5 Π{Ὁ] ἴη [η6 ργαοίςα οὗ 1Π6 ατί οὗ 

σοἰοτίησ ννοοΐ. 

494 -- 498, δεκάτην. Τροη [Π15 ψγογα 1 5 νουίῃ νυν 16 ἴο 

τοδα 1Π6 [Ὁ] ον ησ ρᾶββαρσθ: ---- “ ὙΥ 116 [Π6 ροοῦ, ἃ5. νγα Πᾶνθ 

566ῃ, 616 ἀγίνθη ὈῪ ἀδβραὶν ἴο θὰ {Π6ῚΓ Παπά5 Ἰη [Π8 
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Ὀ]οοά οἵ τΠ6ῖν οἤβρτηιησ, (Π6ῚΓ τποτα νγθα ἢν ποῖ σῃθοῦτβ οαΪα- 

Ὀταίβα {π6 ΙΓ οὗ ἃ ομ]α νΠΠ ἃ βυσσοββίοη οἵ θαπαημαίβ δηά 

Τα]οϊοῖησθ. ΟΥ̓ (686, [ῃ8 ἤτβὲ νγὰβ μά οὐ 1ῃ6 ἢ ἀδΥ 

ἔγογη [Π6 δι, θη ἴοοῖκ ρίδοβ 1Π6 σϑσθηοην οαἰἰοὰ Δ π.- 

ΡΒΙάτοηϊα, οοηΐουπάσα ὈγΥ 5οπη6 ἃ ποϊθηΐ δυΐμοῦβ ἢ [ἢ 6 

δβίιναὶ οὔ {π6 ἰθηῖῃ ἀαν. Οὐ 1Π15 οσοδβίοη [Π6 δΔοσοῦσἤαιβο, 

ΟΥ̓ 1Π6 Πυ56, ἰο ηοβΘ σᾶσα {πΠ6 σὨΠΠἃ τνὰ5 πον ἀθἢημνεῖν 

σοηβισηθά, μανίησ ρατῆαα Ποὺ μη 45 ὙΠ νγαΐίθυ, τὰ πα κοά 

ΠῊ 6 Ἰηΐδηΐ ἴῃ ΠΟΘΙ ΔΙΠΊΒ, ἃπηα δοσοιηρδηϊθαά ὃν αἱ τῃ6 

οἴδπϑι ἰθιηα θβ οὗ {πθ ἔα πην, ἴῃ (ῃ6 βαιηθ βίδίθ, του πη [ἢ 6 

Βοαγίῃ. νυν ΠΙοἢ νγὰβ τασαγάθά 85 1ῃΠ6 δἰίδσ οὗ βία, {Π6 Ὗ ββδία 

οὗ τ[ῃὴ6 ἘοιηδηβΒ. ΒῪ (15 σϑύθιηοην ἴῃ6 οὨΠ ἃ τννὰβ. ᾿η!αίθα 

ἴη ἴΠ6 τιῖθ5 οἵ σϑ]!σίοη, δηά ρίασθά ὑπάθυ {Π6 ῥτοίθοιοη οὗ 

1ῃ6 ἤτγα-σοάάθ58, ργόθαῦὶν ἢ (Π6 βαῖηθ νίαν ἰΠαΐ Ἰη! 8 ης5 

816 θαρι[Ζρ διηοηνσ 8. 

““ Μδδην δ [ῃ6 ρΆββου- Ὁ νυν 85 Ἰη ουηθα (Παΐ ἃ πῆ Π- αν 

ἴβαβϑί ννὰβ οἰ βταίϊησ νη, ὈῪ 5 ΠΡ 015 βυβροηάθα ἔτοτη 

(6 5ίγθαί- ἀοοσ, νν ΠΙΟἢ, ἢ οα56 οὗ ἃ θονυ, οοῃϑβιβίθα ἴῃ δῃ οἰϊγ6 

ΟἸΌΜΗ ; 8η6 οὗ ἃ Ιοοκ οἵ νοοἱὶ, δἰ πάϊηςσ το Ποὺ Τπΐαγο οσσὰ- 

Ρδίϊοηβ, ΏΘη ᾿{ νγὰ8 ἃ στ]. ΑἸΠθηξθιιβ, ἀρτοροβ οὗ οδθ- 

θασθ, νυν ἢ ἢ ννὰ5 θαΐθη οἡ {ῃ15 ὀσοᾶβίοη, ἃ5 νυν]! ἃ5 Ὀγ ἰδαϊθβ 

“1ὴ [Π6 βίγανν,᾽ ἃ5 οοηἀποίησ ἰο ογθαΐίθ γα}, ααοῖθ5. ἃ ΘΟΠΊΪΟ 

ἀαβογιρτίοη οὐ ἴῃ6 Ατηρῃϊάγογηϊα ἔγοπη ἃ ἀγάπηα οἵ ΕΣρῃΙρρΟΒ, 

ὙΠΟ ἢ ρτονθ5 ἴΠΘῪ ὕοσα νγ6}} δοαυδϊηΐθα νἢ 1Π6 ἀτβ οὗ 

ον δι νυ. 
.Ἡονν 8 ἴἴ 

Νὸο νυγθδίῃθά σαυϊδηἀ ἄθοῖκβ 1Π6 ἔδββίιν ἄοοσ, 

Νὼ ΒανΟΓΥ ΟὐΟΥ ΟΥΘΘΡΒ ᾿πἴο [6 ΠΟΒΊΓΙ 5 

ϑίησθ ᾿115 ἃ ΒΙγΓἢ -δαβὶ ἢ Οδίοπι, βοοίἢ, γθαιΐγοβ 

51Π1665 οὗ τιοἢ οἰ θθβο ἔτουη {6 (ἢθύβοπθβο, 

᾿Γοαξῖθα πὰ Πββίησ; φαῦθασο ἴοο ἴῃ οἱ], 

τι Ὀγοόννη ἀπά οτῖβρ, νυ ἢ βιηοῖ μογθαὰ θγθαβὶ οὐ ΙΆτη}. 

ΟΠΑποΠ 685, τὰγ] ο- ἀονοβ, ἀπ σοοά ἰαϊ ΤΠ ΓΌΒΠ 65 

ΞΞΠουΪὰ πονῦ θ6 [θαι μθγθα ἢ γοννβ ΟΥ̓ ΠΊΘΥΓΥ σιθβί5 

ΡΙοΚ οἴθαη {πΠ6 θοπ65 οὔ ουτ1|6- ἤβῃ τορϑίμου, 

απᾶνν ἴῃ 6 ἀδ!!οἰοιβ ἴσοι οΥΓ ροϊ κνΡὶ, 

Απά ἀτγίηκ ἰᾶγρθ ἀγαῖβ οὗ βοδγο νυ πη πρὶ θα νυν ]π6.ϑ 
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ςς ἃ 5δουιῆσο νγὰ5 {κου 56 {Π1|5 ἀαν οἤδγθα ἀρ ἴον {πΠ6 ΠΠ|6 οὗ 

1Π6 σΠ]14, ρυόθα Ιν ἰο {Π6 σοά ΑπιρΒιἀγοπηο5, ὅτϑί πἸβ ΠοηΘά, 

8 πα {πογοίογα 5αρροβθά ἴο πᾶνε θθθὴ ἰἸηνθηίθα ὃν “ὥβοῆν]υβ. 

Τὶ μὰ5 πηούθονθ θη ᾿ππᾶσϊηθα {Παΐ [Π6 ΠδΙη8 ννᾶ5. ΠΟΥ 11Πη- 

Ροββά, δῃηά σὶῆβ γοσα ργεβθηίθα ὃν {Π6 ἔἸθηάβ δηὰ Πουβο- 

ΠοΙ 5[ανεβ. 

“Βαϊ 1 νγὰ5 οὴ ἴῃΠ6 ββνθηΐῃ ἀάδν {παΐ {Π6 ἢ] 4 σϑηθυα 

γτοοοῖνθά 115 Π8ΠΊ6, διη14 1Π6 ἔδβινθ5 οἵ δποίπου θαπααδῖ: 

1Ποιρ ἢ βουηθί! πιθ5. {Π|5 γα ἀθίεσγθα {Π] 1ῃ6 ἰβηῖῃ. ΤΠ6 

ΤΘΆΒΟΠ 5 Βυρρ θα Ὀγ Ατιβίοιθ. ΤΠου ἀθ]ανθά 1ῃ6 παιηϊησ 

1ῃπ5 ἸΙοησ, Π6. 5ᾶγ8, θθοδιβθ τηοϑβί ἢ! άσθῃ {πᾶΐ ρουΊ5ἢ 1η θχ- 

{6 Π|6 ᾿πίΆ ΠΟΥ 416 Ὀαθίοτα 1ΠπΠ6 βευθῃηΐῃ ἄδυ, ννῃοἢ θοίησ 

Ρᾶββθή, Ποὺ σοπβιάθυθα {Π6}Γ ᾿ἰναβ ΤΟΥ βθοῦτθ. 6 

δἰσῃῖῃ ἀν τγὰ8 οἤοβθη ΒΥ ΟἸΠΘΥ ΡθΊΒΟη5 ῸΓ θαβίονιησ (Π86 

Πδηη6. δ η4 [ἢῃ15, σοηϑι δυο [Π6 παία! ἄν, νγὰβ βοϊϑιηηϊζθά 

ΘΠΠΠΔΠΥ ἃ5 {Π6 ΔΠΗΙγΘΥΒαΓΥ οἵἉ 115. ὈΓΠΠ, οἢ ΒΟ ἢ Οσσδβίοη 

1 νγᾶβ ουβίοιηδτν [Ὁ {π6 ἔγθηά5 οὗἩ [1ῃ6 απ ν ἴο Ἀ55ΞΘ 10 }6 

τοσϑίῃου, δηα ργεβεηί σιἐβ το 1ῃ6 σἢ1]4, σοηβιβίησ Βουηθ  Π165 

οὔ 1Π6 ρΡοϊγρὶ δηά οὐ{{|6- ἤβῃ το 6 θϑαΐβθη αἱ {π6 ἔβαβί. Ηον- 

δνοὺ, {Π6 ἰθηῖῃ ἀδΥ ΔΡρΘΔΙ5 ἰο ἤᾶγνθ θθθἢ ὙΘΙῪ ΘΟΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ 

οὐβουνθά. Τῆυβ ΕΣΓΙρΙ465 : --- 

“αν, γγπ0 ἀρ! σῃΠησ 1Π ἃ το 6 τ᾽ 5 οἰδίτη 

᾿Μ|Ια θητῃ-ἀὰν [δαβίβ θθβίοννβα 1Π6 ἃ ποθβίγαὶ Π8ΠῚ6 ἢ Ὁ 

ςς Αγ!βίορῃδηθ5, ἴοο, Οἡ ἴῃ6 οσοαβίοη οὗ παπηϊησ ἢϊ5 Βιγά- 

οἰἵν, νυ οἢ ἃ ΠαΠΡΤΥ ροσθί ργθίθηἠβ ἰο ἢᾶνθ ἰοησ ἅ950 οεβἰ6- 

Ὀγδίθα, ἰηἰγοάποεβ Ρεἰβιμείαϊτος βδνίησ, --- 

ΑΥΒαΐ Πᾶν 1 ποΐ θα πον {Π6 δου ῆσθ 

ΟΥ̓ΊΒ6 ἰθπῖῃ ἀαν σοπηρ] εἴθ πα θθβίονν θα 

Α Ππ8π16 88 Οἢ ἃ Ἅμα 

δ, ΖόΠη, ο]. 1. ρρ. 198 -- 190. 

-- ὑπέπινον, [1 τῦα8 ἑαϊκῖηρ α ἄἀγοὸρ. “Ξ'Ὼ11 ΘαρΠ ΘΙ ἸΒηηῸ 

Τιαίίηὶ βϑρίϑογο, (ἀθτγήδηὶϊ ἀἸσπηΐ δε οἵη Παϊιδε]οεΐοη, ἐγῖπ- 

Κοη." ΒοΙΠο. -- ἐν ἄστει, ἦπ ἰοῦ. Ἐφ Παά οοιηθ ἴῃ τοι [Π6 

σουηΐγν ἡ [Π6 οσσδβίοη οὐ βοϊθυηῃϊΖίησ [ῃ8. παιηΐϊησ οὗ ἃ 

δα, . 
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ἔθη ̓ 5 ΟΠ Πα. ---- Κἄρτι καθεῦδον, απὰ τ6α3 715, ἀΥ̓ΟΡΡῖη 5 α5ἴ6ερ. 

-- οὗτος ἄρ᾽, ἐ}ιὲ5 {εἰΐϊοισ ἐἤόπ; 1ῃ6 σοοκ. --- ἐχώρουν ᾿Αλιμοῦν- 

τάδε, [56 οιέ ἔοΥ Αἰΐπιιιδ. ΟὈβουνα ἴπ6 ἔογοθ οἵ 1Π6 ᾿τηρϑῦ- 

ἔδοϊ ἰβηβθ. ΑἸϊπηὰβ νγᾶϑ5 ἃ ἄδηϊα οὗ ἴπΠ6 {106 οἵ 1, βοπίϊ5. Ρ8Υ- 

του αν ἔαπηουβ 85 θαϊησ [Π6 δι Πρίασα οἵ ΠυοΥ ἀ1465, [Π6 

ΠΙβίουιδῃη.. 

501. Προκυλινδεῖσθαι τοῖς ἰκτίνοις. 'ΓῊΘ Δ᾽] ῖοη 15 ἴο 1Π6 

ουδβίοηι οἵ ρτοβίγαϊησ θη {πΠ6 Κιία ἢγβί ἀρρεαγθά 1ἢ βρυίησ, 

βιση!γίησ ἸΟΥ͂ δἱ {πΠ6 σϑίυστῃ οὐ ἰῃαΐ βθᾶβθοῆῦ. ““ἜΦ᾽ ᾧ 

ἡδόμενοι κυλίνδονται ὡς ἐπὶ γόνυ. Παίξας οὖν ὡς βασιλεῖ φησι 

τὸ κυλινδεῖσθαι ὑπὸ ἀνθρώπων." ῬῬ΄οὨοΙ Ια. 

902, 503. ᾿Εκυλινδούμην.... ἀφεῖλκον. ἘΠαΘΙρΡΙά65 ΤηΔΚ65 

8. 5]. Δ! βίο ἴο 1πΠ6 σᾶιβα οὐ 15 τ Πησ ΟΥ̓ΘΤ, ἴῃ {Π6 οαἱῇ ἘΥ͂ 

Πιοηνϑοβ, ΨΒΙΟἢ 15 4αϊίθ ἴη Καορίησ ἢ {Π6 βίου οὗ (Π6 

ἔτος τη ἴον, το αίθά ἃ ἔδυν ᾿η65 θδοῖ. ὙΠΘη Πα ἀο65 ποΐ 

ΒΔΥ [πΠαΐ Πα θονϑά ἔογνψαγζά, προυκυλινδεῖτο; ΟΠ 1ἴῃ6 ΘΟΠΙΓΑΥΥ, 

6 νψγὰβ οὔ ἢ]5 θ80ῖ. --- ᾿Οβολὸν κατεβρόχθισα, ἴ σιϊρεα ἀοιῦη 

απ οὔοϊοβ. 'ΤῊ6 ουβίοιη οὗὨ σδυγυῖηρσ οοἱη5 ἴῃ ἴΠ6 σπου ἢ 15 

ΒΘΥΘΙᾺΪ {ἰπη65 δἰ ὰἀδ ἃ το ἴἢ ΑΤΙΒορ Δ η65, ἃ5. Εμοοΐθβ. 817, 

818: - 

“ἐξ Πωλῶν γὰρ βότρυς 

Μεστὴν ἀπῆρα τὴν γνάθον χαλκῶν ἔχων, 

Κάἄπειτ᾽ ἐχώρουν εἰς ἀγορὰν ἐπ᾽ ἄλφιτα. 

Ἔπειθ᾽ ὑπέχοντος ἄρτι μου τὸν θύλακον. εἰς. 

566 αἶβο εξερββ, 790, 564. 

5607. κόκκυι ΓΙ τἱίβ οὐ οἰγοιπιοίβίοη τγὰβ ῥτδοίβθὰ ΒΥ 

ΤΏΔΗΥ Οτθηίαὶ παίϊοηβ, 85 {Π6 Εσγρίίδηβ, Ρ)ερηϊοίαηβ, αηά 

ΘΥΤΙΔ 5 ; 8 η4 ἃ5 {Π6 οΥὟ οὗ ἴΠ6 οἴιοῖκοο ννὰβ {Π6 βίσηδὶ ἴο ὈθσΊη 

Βαγνθβίίησ ἀπηοηρ {Π6 ΡΘορὶθ οἵ τἢ656 σουηΐγιθβ, [Π6 ΡτΌν ΘΥ 

αυοίοα Ὀγ ἘΣΘ! ρί 465 οδηγδ ἰηΐο 086. --α ὑμοζοο, αἰεί ! 

510. Ἐπὶ ... . ὄρνις. ΤΠον ρἰασθά ὑροη τΠ6 μϑδα οὔ 1Π6 

κιηρσὶν βοθρίγ ἴη6 ἤσιγο οὗ βουμθ δ᾽γά. ΤῊΪΒ 15 οἴϊθῃ αἰ υἀθά 

ἴο ΒΥ 1Π6 ροδίβ. ἃηά τὴδυ θ6 βθθη οἡ οοΐϊηβ, τπθάαὶβ η οἱ  Υ 

γγΟΥΚΒ οἵ τί. ὅδε Θυαδίγοιηδγθ ἀθ υΐπον 5 Τυρίϊον ΟἸν τη- 

Ρίθη, Ρρ. 306, 5ε4ᾳ. ὅδ αἷβο Ριπάδγ, Ρυιῃ., 1. 
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91. ἐξέλθοι, ὮΘΥΘ, 15 ἃ ψνογά Ὀϑ]οησίησ ἴο ἴῃ6 γοσα θυ] 

οὗἨἉ {π6 βίασθ : ϑδλοιιίά Ἄοοηὶε {ογέϊ, ἱ. 6. βῃουἹά δηΐθυ (Π6 

Β6Θη6 1ῃτουρἢ [Πῃ6 τογὰ] σαίθ, οὐ σθηΐγαὶ δηΐγᾶηοθ δὲ {Π6 θδοὶς 

οὗ 1Π6 ϑβίασϑ. ---- ἐν τοῖσι τραγῳδοῖς, αἱ ἐΐ6 ἐγασὶς γΌΡΥ656Π- 

ἑαϊϊοηϑ ; του! ν, πὶ ἐΐδ ἐγασεάϊαπδ; [Π6 ρϑύβοηῃ θείης ραΐ 

ἴον [Π6 {{πὴ8 οὐ (ῃ6 οσσαβίοη οὐ {Π6]. δρρθᾶγσταηοθ. ΤῊΪΒ5 ἰη- 

[εΥρυθ ΠΟ 5. ΠΊΟΥΘ δοσογάδηϊ ἢ {ῃ6 ατρεὶς Ιἀἴοτη ἤδη 

1Παἰ οἵὗὁἩ ΒοίΠ6. ---- ““ Ἰη[ΘΥ ἀοΙο 65 {γα σὶοοβ.᾽ 

518. Λυσικράτη. ΟΥ̓ [Π]5 ᾿Ἰπα]Ἰν 408] {πΠ6 ΞΟ ΠΟ αβί βαν8, ττττ 

ἐς Οὗτος στρατηγὸς ἐγένετο ᾿Αθηναίων κλέπτης τε καὶ πανοῦργος. 

Διεβάλλετο δὲ (ὡς) δωροδόκος.᾽" 

915. ᾿Αετὸν .. .-. κεφαλῆς. ΤῈ ψνουβ ΠοῦΘ υϑβθ6α ΔΡΡΙΥ 

ἴο {Ππ6 βίαίπθ οἵ Ζθιιβ, ἕστηκεν ὈαΪησ σοηβίϑηθν ἰἢπ5 πβθὰ ὈῪ 

1ῃ6 Ατίῖο νυυϊίθιβ. Ασοογάϊησ ἴο ἃ ϑ'ῃοϊαβί, ([Π6 ῃϑδὰ 15 ραΐ 

ἴον {Π6 βοθρίγ ; οὐ, μ8 8445, θβθβοᾶιβθ {ΠθὺῪ ννϑῖθ δοουβίοτηθα 

ἴο Ρ΄δαθβθ οὴ 1ῃ68 Πθδάβ οἔ 1ῃ6 βίαίιθβ οὗ [Π6 σοάβ [Π6 Ἰγηᾶ σῈ5 

οὗ ἴΠ6 δΙγ45. σοηβθογαίβα ἰο {Π6Π|. 

516, θυγάτηρ, ἴ. 6. Αἴπαπδα, ἴΠ6 ραίοη σοάάρβθβ οὐ 1Π8 

οἰἵγ, ἴο ψγ οῖὴ 1ῃ6 ΟὟ] ννγὰ8 σοηβθογαίθβά. ΑἸ] {Π1|5 ρᾶββᾶσβ 15 

ἴῃ τ] σα! οὔ Π6 ΑἸΠθηϊδη βαρϑυβθτοη, ψῃοἢ σοηβθογδίθα ἰο 

ΘδΟἢ σοά 5ΟΠῚ6 ρδ συ]  Ὀ γα, 

520. Ὥμνυ. ... ἄν. ἘὸΥ [ῃ6 86 οὗ ἄν ψῈΠ [Π6 1η- 

ἀἸοαῖίνθ, 566 Καὶ. ᾧ 2600. 2. Τῇ ϑομο ϊαβϑὲ οἰΐθϑ ἔγο μη Θβοοτᾶ- 

ἴ65.. (Π6. ΠΙβίουϊδη, [Π6 {[Ὁ]]Οννησ ράΒΒαρΘ : ---- “' Ῥαδάμανθυς 

δοκεῖ διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν δικαιότατος γεγενῆσθαι πάντων 

ἀνθρώπων. Λέγεται δέ, αὐτὸν πρῶτον οὐδένα ἐᾷν ὅρκους ποιεῖ- 

σθαι κατὰ τῶν θεῶν, ἀλλ᾽ ὀμνύναι κελεῦσαι χῆνα, καὶ κύνα, καὶ 

κριόν, καὶ τὰ ὅμοια." δοοτγαίθ5, Δοσογάϊησ ἰο Ρ]αΐο δηἀ Χρπο- 

ΡΠοη, 564 ἴο 5υγϑᾶῦν Ὀγ {Π6 ἀοσ, ΟΥ̓ ΒΥ {Π6 σοοβθ, ἃΠ4 βοϊηβ- 

{ΠΠ165 βηρὶν ΡΥ “1ῃ6 ον ϑθθ ΡΙαίο᾽β ἀὐογρίαβ, οϑρ. 

2, ἃηα Υ̓ οοἰβου 5 ποίβ. 

521. Λάμπων. 5 15 1ῃΠ68 βαη6 [ΔΊΡΟΗ --- ἃ 5οοίἢ- 

ΒΆΥΘΥ, Ἰπσσὶθῦ, Δ ηα ἸΠΊΡΟΒΙΟΥ ---- ῆο 5. οἴδθη τηθηϊοηθά 

Θἰβθυνῃοτθ, δηἀ ψῃο, δοοογάϊησ ἴο 1[ῃ6 Ξοπο]αβί, οίαϊηθα 
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1Π6 ΠοπΟΡ οἵ Ὀείησ δηίθγίαϊηθα ἴῃ (6 Ῥυγίαπθυιη. 668 
ΟἸΙουά5, 9531 -- 9354, ἀῃηὰ ποίβ προ 1ῃ6 ραββᾶσθ. [{ 15 βαϊά 

{πὶ Π6 υβϑά ἰο 5ιῦθαῦ ὈΥῪ 1π6 σοοβα θθοᾶυβα μαΐ δΙΓὰ τνὰϑ 

οὗ ἃ ρτορῇοϑίϊο ομδυδοίοθυ. 

2. ἐνόμιζον, τιϑε ἐο ἐδήηζ,. 

ὅ99. Μανᾶς. “Οὕτω γὰρ ἐκάλουν τοὺς οἰκέτας πολλά- 

κις.᾽ ΟΠ ο]Ιαβί. 

24. ἤδη. Ασοοτγάϊησ ἰο Βοίῃ6, [Π15. ρυγί!ο]θ 15 ἴο θ6 γ6η- 

ἀογθα μου δέξαπι, |κ ἰῃΠ6 (ὐθυπηίδη βοραῦ: “ἢπὸ τοῖμέ ἴη- 

δ86Πη05 τὉ05 {ογίμηί."" Βαϊ ρϑυπαρβ 1ἰ 5 θθίίθυ ἰο σοηβίγποί 1 

νὴ ἢ βάλλουσι, ἀμ ἰο ΘΟΠΒΙΔΘΥ 1 ἃ5 []ΠΠἸπησ ΠΟΥ ἴΠ6 ν᾽ 6}}- 

Κπουγῃ ἰάϊοπ οὗ ἃ ργθβθηί νϑὺθ, σοιηθΙη6 4 τ ἢ ἃ ραγίο]8 

Τοἰαίίησ ἰο (Π6 ραβί. ἴο βχρύθββ ψῇπαΐ Πᾶ5 θ6θὴ ἄρῃ ἃηά 15 

511] ἀοϊησ. 

9. ἱεροῖς. ““Νγη Ιη ἰθιηρ}}15 ἰαθ5 ἀθθαθαπί 6556 ἃν68, 

ἰδ πα δ (115 ΒΌΡΡΙΙΟΘ5 ἢ πϑίαβ δυΐθπὶ υἱοΐατθ ΞΌΡΡΙΙΟ65. 

Ηΐϊης οὐπὶ Ατὶβίοαϊουβ Ομηξθβ ἰὴ ἰθηρῖο δρυὰ Βυδηςῃϊάαβ 

ΠΙάο5. ἁνίαπη ἀοίγαχιββοί οἵ ΡῈ ]]ο5 θχθιηϊββοί, οχ δαγίο (815 

νΟΧ δυαιία ἰδγίαῦ : ̓Ανοσιώτατε ἀνθρώπων, τί τάδε τολμᾷς ποιέ- 

εἰν; Τοὺς ἱκέτας μου ἐκ τοῦ νηοῦ κεραΐζεις. {651 ἀρ. Ηδτο- 

ἀοίμπτη 1. 159. ἀρ. ΕΣ ΥΙΡΙ ἀθιὴ ἰατηθ Ιοη τραϊίαβ Α ΡΟ ΠΠηἰ5 

δ Ιρ μοὶ ΡΠ ἀνθ8 6 ἰθιηρίο ἴῃ σορποιῆϊηὶ ἀταιηαίθ 106, 

οἴς.᾽" ἘΒουρίοσ. 

590. βλιμάζοντες. ““ Βλιμάζειν κυρίως τὸ τοῦ ὑπογαστρίου 

καὶ τοῦ στήθους ἅπτεσθαι: ὅπερ ἐποίουν οἱ τοὺς ὄρνιθας ὠνού- 

μενοι, κ. τ. λ.᾽) Βοπμοι!αβϑί. 

532. παρέθενθ. ΤῊΘ ἐτϑαιιθηίαίῖνα δουῖβί. ΕῸΣ ἃ []]} 

ἀἸβουββίοη οὐ [ῃ15 ὑβᾶσθ, 566 ΟἸουάβ, ν. 90, ποίθ ἴῃ δὶ οη 5 

οαἀποη. Κατεσκέδασαν, ν. 30, 15 ΔΠοΟΙΠΘΙ ΘΧαιηρὶ6 οἵ 116 

Β8 Π16 ἸάἸΟτΊ. 

841. κάκην -ΞΞ κακίαν. 

042. προγόνων παραδόντων, σΘηϊΐνα ΔΡΒοϊυΐθ, ἀποοδδίοῦ 8 

παυΐηρ παπαοά ἐΐιοηι ἀοιυη. 

543. Ἐπ᾿ ἐμοῦ, ἵη πιῳ σαϑ56. '. 6.7) ὮΘΤΘ, ἐο πιῳ ἤαγηι. 
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547. οἰκήσω, [τοἱϊ ἀτοο]. ὕροῃ {Π1|5 δχργθββίοῃ, Δ 

ΤΟΙΊΔΥΚΚ5, --- “ΤΠΘ ννοτα ἀηῃοεῖΐ, ἴῃ Οὐ ἰαησαδᾶσθ, δοσουαϊηρ ἴο 

[Πη6. οἷά τ586 οὗ ἴἴ, δῆβννεβ ρτθοίβοὶν ἰο οἰκήσω, “4ο σοοά, 

8.η4 ἀτοεϊ [Ὁ δνϑτιηοτθ,᾽ Ῥβ8]πὶ ΧΧΧΥΙΙ. 217. ΠΙΘϑηΪη 9 ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 

ἰο αὐΐάο. οὐ [{π6.) 

δῦ. Βαβυλῶνα. ΕῸΓ ἃ [1] δοσουπί οὗ Βαθυίοῃ, 566 Ηδ- 

τ 

559. Ὦ.. ... πόλισμας ΓΘ Πϑιίηθ5 ἤθῖθ ἅτ ἴποβθ οὗ 

ἔννο οὗ 1Π6 σϊαηίβ. ΓΠΘ βθοοηά 15 αἶβο {πΠ6 πᾶῖηδ οἵ ἃ διγα, 

γΠΙΟἢ ΟΠθΥ5 δῃ Οσοδβίοη [Ὁ ἃ 6ϑὲ θεῖον (1241). ΤΟΥ 

816. ὈΙΌΌρσἢΐ ἴῃ ΠθΙ6 οἡ δοοουηΐί οὗ {π6 ἀδβίσηθα Ποβι 165 

ἀσαϊηϑίὶ (Π6 σοΐϑ, 85. "ἴἶ ἃποίμου σίδηΐβ᾽ ΔΥ 5ῃου]α αἀἰδβίατο 

1ῃ6 ρβᾶςθ οἵ ΟἸν ρα. 

506. Ἱερὸν πόλεμον πρωδᾶν, ἐο ργοοίαϊπι α δαογεά ταῦ; 

Π|κ6 1ὴ6 νγαῦβ ἀσϑαίηβί {Π6 ῬΠΟΟΙΔη5 ἴον νἱοϊαί!ησ [Π6 βδουθα 

ΡΙΘοΪΠοῖβ δ η4 {Π6 [6 πιρ|6 οἵ Ρυίαη Αρο ο. ΓΓΠ6 ἐο]]ονίησ 

ΠΠΠη65 σῖνθ ἃ ᾿Ἰυ]]οτοῦβ ἃη4 βϑίτσιοαὶ ἰδίου οὗ 1ῃ6. την το 8] 

ΘΠΊΟΙΤ5 οὗ {πΠ6 σοάβ, 8η4 5ῆον, ΨΊΠ ΤηδηΥ ΟΠΘΥ ΡᾶΒΒΑΡΘΒ, 

116 ἐγεβάομι ἢ νΠ]Οἢ [Π6 ροοί ἀθα} 15 βίτοεβ ροῃ [ῃ6 

[01Π165 οὗ {π6 ΗΠ ]θηῖο στο] σίοη, 85 γ}6}} ἃ5 1Π6 ρο 65 οὗ [86 

ΠΠη8. 

5608 -- 570. προσνείμασθαι, ἐο αἰδίγίδιια ΟΥ̓ αδϑῖση. 'ΓΠΘ 

γτηθϑηϊηρ οἵ [Π6 ρᾶββασα 15, ἴο Δρρουγοη ἴΠ6 ὈΙγά5 ἸΠ αν ΘΔ ΠΥ 

ἴο 1ῃ6 σοάβ, δοσογάϊησ ἴο βοὴ τθ 8] Οὐ ἴδοι Ὁ} ἀπαϊοσνυ, 50 

{Παΐ, ΠΘΠΘΥΘΙ ἃ 58 ῆσθ 15 οἤδτθα ἴο ἃ σοά, ἴπ6 δουτδ- 

Βροπάϊησ ΙΓ Τηᾶν ΤΘΟΘΙγ6 αἶβδὸ Δῃ ΔΡΡΙΌρΡτϊαίθ οἱ. ΤῈΘ 

ΞΘ ΟΒοΙΙαϑί ἀπ σομηηηθηϊδίουβ παν ἰάκοα στοαί ρα η5 ἴο σῖνθ 

[ῃ6 γβθᾶβοηβ Ὧν ἴΠ6 ΡΥ. ΟΌΪΑΥ βο]θοίοηβ ἃπα δἀαρίαΠοηβ οὗ 

σοάδβ, ὈΙΓ45, ἃηἀ Δγίο165 οἵ ἔοοά νγϑσα δδορίβα ὃγυ 1{Π6 ροβί. 

"ΓΉυ5 [πΠ6 παῖηθ φαληρίς σοηΐαϊη5. 8η 8] 5] ο ἢ ἰο {Π6 φάλλος, 

Δη4 οἵ πυροί {Π6 Ξομοίαβί σαν, --- “" ᾿Επεὶ οἱ ἐφθοὶ πυροὶ πρὸς 

συνουσίαν ἐγερτικοί.") 'ΓΠΘ 5ῆ6θρ ἰ5. ὁπ οἵ {π6 νἱοί! πη 58ΟΥ]- 

ἢορά το Νερίαπθ ἴῃ 1Π6 Οάγββου, ἀπά ππ6 ἀποῖς ῖΒ οοπηθοίθα 

ἢ Ῥοβοιάοη, θοσαιβθ ἢ6 5 ἃ ψγδίθυ διὰ. 6 λάρος 5 
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ἀιϑβϑισηθά ἰο Ηδγουΐθβ, οη δοσουῦπηΐ οὗ 15 σ]υϊοποιβ ρτορθη- 

5165. Πα ναστοί ψγεΓῈ ἃ ἰαῦσθα βρβοῖθβ οὗ σᾶῖθ, βαΐϑθη αἵ 

ΑἸΠμοπ5 ἢ Ποηου. ὙΠ τοσατὰ ἰο Ζθϑιβ δηά [πΠ6 Ψ,σθη, 

1η6 ϑομο αβί 5αυ8, --- “" Ἐπεὶ κατωφερὴς ὃ Ζεὺς καὶ μοιχός, διὰ 

τοῦτο ὀρχίλον παρέλαβε, διὰ τοὺς ὄρχεις. Τὸ δὲ σέρφον ἔνορ- 

χιν ὡς κριὸν ἔνορχιν.᾽" 

10. Βροντάτω. . .. Ζάν. ἼΠαβ6 ὑγοσβ 816 ΡῬΤΟΌΔΡΙΥ 

αυοίοα τότ βοὴ οἷά ᾿γτῖς ροθῖ. Βοίῃβ οἰΐθβ ἔτομῃ ἴΠ6 δρὶ- 

ΘΎΔΙΏΒ, --- “ Ὃ Ζεὺς πρὸς τὸν Ἔρωτα Βέλη τὰ σὰ πάντ᾽ ἀφελοῦ- 

μαι. Χὠ πτανός - Βρόντα, καὶ πάλι κύκνος ἔσῃ. 

912-- 5710. ὅϑδνϑσδὶ οὗ 1ῃ6 ἀθι[65 γυῖα δἰ ννᾶγϑ ΓΟρταβθηΐ- 

εἀ ψ ἢ νησβ. ΗδΊΠΊ65, ἃ5 τηθητοηθά ΠΟΊΘ, ἴῃιι5 ΔρΡΡΘΔΓ5. 

ΤΠ6 Τότ ἃποίθηΐ ἔοτπηβ οὗ {π6 σοθάοβα ΝΙΚθ, οὐ Ὑ|ο- 

ΤΟΥ, ΘΙ ϑ]Ππουΐ νησβ. ΤῸ ΠΟΥ ἃ ἴθιηρὶθ ννὰβ ἀφαϊοαίβα, 

βίαπαϊησ, Δοσοογάϊησ ἴο Ῥαυβδηϊαβ, ΠΘῸΤ {Π6 Θηΐγαποα ἴο 1[Π6 

Αὐοτορο β. ΤΠ τυ ]η5 οὗ 115 [θη ρ]6 ὑγϑῖα ἀϊβοονοσθά ἴῃ δχ- 

σανδίίησ, ϑΥ]Π]η ἃ ἔθν γΘαγ5, ἡ 1Π6 βροΐ ᾿ἱπα!οαίθα ὃν Ραυ- 

58 185, ἃ πὰ 11 ἢδ5 Ὀ6θη δἰ πηοϑί διηςγοὶν τοβίοσθα, Βυΐ ΝΙΚΘ 

γγᾺ5 σΘΠΘΙΆΪΥ Τα ρυθβθηΐθα, ᾿η νου Κβ οὗ τί, τυ ἢ τνησβ, ἂπά 

ΒΟΠΊΘΙ 165 ἢ σοϊ 6 ΟΥ̓ σα Οη685 : ἃ ἤσαγοα οὗ 1ῃ15 Κιπά 

νγὰ5 Π6]α ἴῃ {Π6 τὶσῃΐ παπᾶ οἵ ἰῃ6 ΟἸνπιρίαη Ζειβ. (866 

Θυκίτεπηδτα ἀθ Θυΐπον, Πρ]ῖον ΟἸν τρί θη ἢ αἰβοὸ Βοθις Π 5 

ΘΟμν θη, Β. 1]. ρΡρΡ. 178, 564.) Ἐβρθοία!ν νγὰβ ΕἾγοβ, ΟΥ 

Ουρ!ά, 50 ταργεβθηίθ. [Ι͂ὴ δἰ άϊησ ἰο Ηοπιθσ, 1ῃ6 ροοὶ β 

ΓΩΘΙΏΟΥΥ [81164. ΠΪπ), [Π6 σοτηρδγίβοη ἴο 1ῃ6 {ἰπ||4 ἀονε Ὀθίησ 

ἴῃ ἃ ἀδβουρίοη οὗ {μ6 ἤϊσῃι οἵ Ηδτα ἀπά Αἴμποπα (1|. Υ. 

“18). ΟΥ͂1}Ἃ}Π6΄Ὸ Πὰβ Ὀθβθη ἃ οουγυρίϊοη οὗ τΠ6 ἰδχί, 1. 6. 1ῃ6 

Βα δ τατοη οἵ Ἶριν ἴοΥ Ἥραν. 

577. τὸ μηδέν. 'ΓΠΘ δγίίοίϊθ σῖνθϑ θη ρῃαβὶβ ἴο 1Π6 δχ- 

ΡΓαββίοη, ἃπΠα ΡΙΌθΔθΪν τϑίθυβ τ τὸ 1πΠ6 ρῃγαβθοίοσυ οἵ τῃ6 

ΡὨΠοΒοριθυβ. ΤΠ6 βυθ]θοὶ οὐ 1ῃ6 ργθοθαϊησ Ὑϑγ 15 πιῆ, 

ἄνδρες, ἴο Ὀ6 Ξυρρ ]6α. 

80. Κἄπειτ᾽.... μετρείτω. 'ἼΘ ᾿πηρογίδιοη οὗ σΟΓ νγὰβ 

0η6 οὗ 1ῃ6 πιοβὲ ᾿τηρουίδηϊ ρα]. ἰπίθγθβίβ δ Αἴθθηβ, ἀπά 

15 
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νγὰ5 ΟΔΓΘΙΌΠΥ παρουιηϊθηάθά Ὀγ {Π6 γηυηϊοῖραὶ δα ΠΟΥ 165, 

Αἱ οϑυίαϊη {ττη65, ἀἰβιρ θα] Οὴ5 οἵ οογη (σιτοδοσίαι) ἰοοῖκ ρίασα 

διηοησ [Π6 ρΘοΟρία, ---- ραν] σα] ν, οὗ σοῦτβθ, ἴῃ ΡΘυῖοαβ. οὗ 

Βοδ τον, τ᾿ 86 ἢ οἰ Ζοη τϑοθὶνίηρ ἃ οουίδίη πηθαβα 8. ΕῸΓΣ 

ἃ τηϊπαΐίθ δχϑτηϊηδίϊοη οὗ [Π15. Βα θ]θοΐ, 566 Βοθοκῃ 5 Ρυ]Ο 

Ἑσοποῖην οὗ Αἰμθηβ, Βοοῖκ 1. οαρ. 15. ΤΠ ἰαμσιασα οὗ 

Ῥαιβίμϑίβδιγοβς ἴη 1ῃ6 ρτθβθηΐ ρᾶββασθ, ἀοιθί]6ββ ΔΙ] π465. ἴὸ 

1Π15 ργδοίῖσθ. (Οοηπηθοίθα ἢ [Π6 δατηϊηϊβίγιίοη. οἵ {Π6 

τηδυκαῖ, {Π6ῖ6 ΕΘ ΡΌΌΙΙς οἴοθυβ οα θα Μετρόνομοι 8δηά 

Προμετρηταί. 6 ροθί ἱμαϊοσοῦβὶν τη κα [)θιηθίθυ [Π6 

ΠΠΘΑΒΌΥΘΙ, 84 ΤΟΡΤΟΒΘηΪΒ. ΠΟΙ ἃ5 Πηάϊησ δχοῦβθβ, 1 [Π6 

[Ἀγηϊη6. [ῸΓ ΠΟΥ 1801} ὴ το ἀἰβίγιθαΐθ ΘΟ. 

589. ἐπὶ πείρᾳ. ΓΘ ϑοΠο αβϑί 5ᾶνυ8. τ" Ἐπὶ βλάβῃ, ἢ 

ἵνα πειραθῶσιν ἡμῶν, εἰ θεοί ἐσμεν." ΓΘ ᾿δίίοτ 15 ἀοα.1655 

οοττθοῖ:; [Π6 1Ιάθα Ὀϑίηρ, {παΐ 1ῃ6. ὈϊΓα5. 5ῃδ}} ρϑοὶς ουΐ [ῃ6 

ΘΥ65 οἵ ἴῃ6 οσδίτ8 ἴο σῖνθ ἃ ρτοοῦ οἵ ψῇμαΐ ἵπϑὺ σδη ἀο 1 [Π611 

ΡΟΥΘΙ 15 ΘΔ ]164 1η 4.ΘΒΙΙΟΗ. 

584. Αροϊϊο νὰβ ἴῃ6 σοά οἵ πηθαϊοῖηθ, ἃ5 ψγ}6}} ἃ5. οὗ ρο- 

δον. ὙΠ τορᾶγὰ τὸ (ῃἢ8 ψογὰ μισθοφορεῖ, ἴῃ6 ΞξαῃΠοιϊαβί 

Βᾶγ5. ““ Τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ Λαομέδοντα τῆς τειχοδομίας μισθὸν 

ἤτησεν.,"" Βαΐ (616 15 αἰβὸ δὴ δἰ ῃβίοη ἴο {Π6 βιρροσί οἵ σϑυ- 

ἰδ]η ΡΥ ΒΙοΙΔἢ5 δἰ ἴῃ6 ρας ομαῦσθ, [ῸΓ 8η δεοουηΐ οὗ νυν ποσὰ 

566 Βοθοκῇ, Βοοῖ 1. οἂρ. 21. ΤΠηθ σοἰθγαίθα Ηἱρροογαίαϑ 

Π6] 4 1Π15 ροβιίοη αἱ ΑΙΠ6η5." 

85. Μή. ΒΌρρὶν ἐκκοψάντων. 

86. σὲ δὲ Γῆν. 6 ρϑυίοὶθ 15 αβθα ἤθιθ ἴο βιῃσὶθ ουΐ 

1Πη6 οἴδιβθ. 

89. λόχος εἷς. Ιῃ {π6 ΑἸΠΘηΪΔ ἅτίην, [Π6 λόχος νγὰ5 ἃ 

5.18}} 5 ]νἸ5Ίοη οἵἨ βο] ἀἴθυβ, οοηβίβεϊησ οὐ ἐυνθηΐν -ἰου Β6- 

51465 1ῃ6 ΟΠΟΘΥ, ΟΥ̓ ΟΠ6 Οαγἢ οὗ ἃ τάξις. “ΓΠ6 5πη8 }|}]η6855 οὗ 

[Π6 ΠΌΠΟΙ ΓΔ Κ65 ἴΠ86 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ τηΟΓ6 ΘΠ ΡὨδίϊο. 

591. ἀγέλη. ῬοΥπαρ5 ἴῃ6 ὑνοσὰ ἤθΙΘ σϑίδθυβ ἴἰο {Π6 ἀγέλαι, 

ΟΥ̓ ῬαΠα5 Ἰηΐο νν ΙΟἢ 1Π6 γουΐ νι σθ αἰνὰ ἴῃ Οτθίθ δπά 

ρανίδα, που ρῇ 1ἰ 15 αἶβο θα ἴῃ ἃ σθῃῆθταὶ Β6η86 οὗ ἃ ἤοοκ οὗ 

Ὀιγάβ. 38 Μδηξοβ ϑραγία. 
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593. μαντευομένοις, σοπιϑι ἴῃ απ σΉγ 68. 

99. ναυκλήρων. 'ΓΠ6 ναύκληροι αἱ ΑἸΠΘῺΚ 6͵ΓΘ 1ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ 

οὗ 5ῃ1ρ5, δηά {Π6 1. Ὀυβίηθββ νὰ ἢ (ῃ6 5ῃΙρρίησ ᾿ηϊοσαβί. 

ΤΠΗ6 νγογά νγᾶβ αἶβο δρρίϊεἀ ο ἴῃ 6 ον ἤο 5 οὗ ἢοιβθβ. ἴη 

1Π15. ραββασθ [ῃ6 ΓΟΥΊΘΥ τη δ ΠΙησ᾽ 15 ἴΠ6 {τὰ 6 ὁη6. Πα ναύ- 

κληρος 5ΟΙΠΘΙη65 νγαηΐ ὨΙΠΊ]56 1} ἀροη 1Π6 νόογᾶσθ, θαΐ ποί 

ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ 50. 

ὅ98, ΤΗῖβ τησβί Ὀ6 ὑπάριβίοοα ἴο 6 8ἃη αϑδίάε οὗ Ἐπε]- 

ΡΙά65. ἴγοηῃ γαῦλος ἴῃ6 ϑο οἰ Ιαβδί βανϑ, --- “" Φοινικικὸν δὲ 

τοῦ ἀγγείου ὀξυτόνως. Καλλίμαχος - Κυπρόθε Σιδόνιός με 

κατήγαγεν ἐνθάδε γαῦλος. ἴἤΛλλως. Ταῦλος, πλοῖόν τι 

φορτικὸν ὡς καὶ σκάφη (σκαφὶς) ἀπὸ τῶν σκευῶν. Ὅμηρος - 

Ταῦλοί τε σκαφίδες τε. ὩἋὩὩς αἱρετωτέρου δὲ ὄντος καὶ 

ἀκινδύνου τῶν ἄλλων πάντων τοῦτό φησι." ἈΑπα Βοίῃο,. ---- “" Γαῦ- 

λος ἀἸσΘ δία Παν5 ΤΟ Πα ΙΟΥ, τη το 5 να 15 δρία, αυᾶ- 

Ιθπ ῬΠΟΘΠΙΟ65 ΡΥΪΠῚΪ σΟΉΒΕΠΙΧΙ556 ἰασιιηίγ.᾽ 

ὅ99 --Ο01]. “ΓΠΪ5 ρᾶββασα β5ῆονβ {παΐ 1πΠ6 ΑἸΠΘΠἰδἢ5 ὙΥΘΙΘ 

85 οτϑάιϊοιιβ ἀρουΐ Ὀυγὶθα ἰΓθαβογα5 ἃ5 (Πῃ6 τη ΥηΒ, Πα Ρ6Γ- 

Πᾶρ5 ψ ἢ θαιίου τθᾶβοη. ὙΠῸ ἰδησυᾶσα ἴῃ {Ππ6 ἰαβί ΠΠΠ6 σ8- 

[615 ἴο 1ῃ6 ριόνου, ““ Οὐδείς με θεωρεῖ πλὴν ὁ παριπτάμενος 

ὄρνις." Ἅ““ Τοῦτο ἐλέγετο ἐπὶ τῶν ἀγνώστων." ϑοἢ. 

602. ὑδρίας. ΤιςΈ6γΆ}]}ν, τραΐογ- 5865. Ὀὰΐ αἰβὸ ΔῊΥ ὉΠ ΟΥ̓ 

γ6556] 5.10} ἃ5 τηϊσῃϊξ 6 864 ἴο δΒοία 1Π6 σοηβ ΠΟ ἢ ΕΓΘ 

ἴο θ6 σοποθαϊθά ἴῃ {π6 θαυίῃ. 

603. ὑγίειαν. ὕὔύροη {π|5 ψοσὰ Βοίῃθ μᾶ5 {ῃ6 [Ὁ] ον ηνσ 

ποία: ---  Ηξο εβϑὲ {Π|{π||πλουθυγίεια, αἀυδπ Ἰηΐτα αἰοὶϊς 698, 

6 Εἶχα. 1100, οἱ εβρ. 647. ἢ. 6. φυαβὶ πλούτου ὑγίεια, 

ΠΟ ΟΡΘ65 οἱ βδηϊίαβ, αἱ Βσ. στάδια Εὐαα. ν. 1. Βαϊ θη 58- 

ηἰϊαίθ ἢ ἀοΠΔ ΓΘ ἤθιηο ροΐαβί, αἰ 115 ΟΠ ΙΒ] 16. σΘΏΘΓΙΒ. ΟΡΘΒ 

Ροίαϑί, 45 σου ρ] οἰ Γ ἡ πλουθυγίεια, αἱ ΡΌΪΟΓΘ ᾿η.6 ΠΣ ΤΣ 

6 εβρδγυμ νυ. 1, ὑγίεντα ὄλβον 5ϑτῖο αἰχὶξ Ριηάδτσγαβ, ΟἹ. Υ, 

90." [Ι πηᾶὰν 6 γτϑιιδυκϑαά ἴῃ δαάϊίοη, τπαὶ ᾿εαΐἐδι ννἃ8 ΤΟ ΥΘ 

Βα ]ουβὶν βία θα θν 1Π6 ἀποῖθηὶ σθθκβ μη Ὀγ ΔΎ οἵ 1Π6 

τηοάθτηβ. ΠΟΙ. συ πηηδβίϊο βυβίθτη ἐουπηθα δὴ ἱπηροτίδηϊ δηὰ 
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Ἰηΐθ στὰ] ρατὶ οἵ {Π61νῦ δἀὐποαδίϊοη, ἃ πη ν᾽ ΟΓΟΙΒ ΓΒΟ ΪΑΙ ΘΧΘΓΙ- 

Οἶδα νγὰβ ποῖ σίνθῃ ὉΡ ἂἱ δὴν ρουὶοά οὗ 6. ΤΠ παίϊϊοπαὶ 

ΘΆΠΊ65 ἃἶβο ἰθπαάθα ἴο Κθθρ αἴϊνθ. ἃ δσῇ, ρϑυμαᾶρβ 8ῃ δχ- 

σσογαίθα, Ι΄θα οἵ [ῃ6 ᾿πιρογίδηοθ οὗ ον Πθα] ἢ δπά 

βίγθησίῃ. ὅθ ἴῃ6 Ῥαηδσνυτσίοιβ οἵ ἰβοοταίββ. 

609. οὐκ... . κορώνη; ΤΠ βαγνίησ αυοίεα ΒΥ ΡΪὰ- 

ἴσο (Π)ε Οταο. Π6..) ἔτουα Η ββϑιοα τγᾶ5, {παΐ {π6 Ἵοσον [{γ685 

πῖπθ σθηθυδίϊοη5 οἵ δῆ. ΓΠ6 δριἰμθί λακέρυξα οσου 5 ἴῃ 

Ηδεβιοα 5 δ ουβ ἀπά [)ὰν5, 747. 

613. λιθίνους, 5έοη, 1. 6. πιαγδίο, [μαι Ὀαίησ [Π6 ρτὶποῖραὶ 

πηδίθυιαὶ α5θα ἴῃ ΑἿΠΘΠ5 ἴῸγ θυ ρ [65 ἀπά οἴμοσ ρυθ]ὶς Β0}14- 

ἴησθι 

614. θυρῶσαι.. .. θύραις, ἐο Πιγηῖδ, [Π6 ἰθτηρ]65 τοῦέβ 

σοίάεη ἀοοΥ5. 

6106. σεμνοῖς -ΞΞ τοῖς τιμίοις. ὥ΄Οἢ. 

618, 619. Δελφοὺς. . .. ΓΑμμων᾽, 1. 6. ἴο 1πΠ6 ογδοῖὶα οὗ 

Αροϊ]ο αἱ [)6!ρῆϊ, δῃὰ οἵ Ζϑυβ ἴῃ 1ργἃ. 

6026. προβαλοῦσιν, μαυΐησ ἐμγοιοπ οὐ ἐο ἐΐεπι. Α Ὀὺτ- 

Ιθβαθ ὕροη {Π6 ρορυΐαῦ ποίϊοῃς {πᾶὶ [Π6 σοάβ νγϑσθ ἴο θ6 σοῃ- 

οἸΠαἰθα οἷν ὃν σιβ. ΤΠ δυσιυτηθηῖ 15, {παΐ 11 1} θ6 τη ἢ 

ΠΟΤῈ ΘΟΟΠΟΙΏΪΟΔ] ἴο πᾶν [Πῃ6 1165 [Ὁ σοάβ ἰῃδῃ ἴο ὑγΟΥΒΠΙΡ 

1Π6 σοάβ [Πϑιηβοῖνεϑβ. 

697. Ὦ .. .. μεταπίπτων. Φίλτατ᾽ 1ῖ5 [η6 τη. πη6 δἀ- 

]δοίϊνα ἴῃ {πΠ6 νοοϑῖῖνθ. [115 σοπβίτιοίθα ἢ 1[Π6 ρδτίοΙρ 6. 

ΘΧΡΤΘΞβΙησ {Π6 γαδμΐέ (Ἰη [Π15 τοβρθοῖ γαβουηθ]ησ [Π8 σοηβίσιο- 

Ποη ἴῃ ἤβοῃ. ἂσ. 628, ““᾿ Επέκρανεν δὲ γάμου πικρὰς τελευ- 

τάς .) οἵ μεταπίπτων, οΠαησὶπρ ἔγοπι ἐΐ6 πιοδὲ ἰπαίεά ἐο ἐδ6 

ηιοδέ δείουνεά. 

629. ᾿Ἐπαυχήσας, μαυῖησ ἐοπἤάοηςε ἴῃ. 

688. τεταξόμεθ᾽, τ.6 τοῖἱἱ ἐαΐζα οι" ροδέ. 

641. μελλονικιᾶν. ΑἝ Ρᾷη ὕροη ἴῃ6 πᾶ οὗ ΝΙΚίαβ, [Π6 

[αυηοιβ σθηθταὶ, ἡ οβα Ποβϑιίαπον οὐ σοπάποϊ νγὰ85 τηοτΘ ἴμδῃ 

ΟΠσΘ ΤΙαϊου θα ὈγΥ {πΠ6 ροοῖ. Π6 ϑοῃο αβί 5 Υ5, --- “ Μελ- 

λονικιᾷν, τὸ βραδύνειν καὶ ἀναβάλλεσθαι. Νικίας γὰρ υἱὸς 
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Νικηράτου, ὃς ἀνεβάλλετο ἀπελθεῖν εἰς Σικελίαν " βραδὺς γὰρ ἦν 

περὶ τὰς ἐξόδους." ὅε:6 Ὑπυονά., 10. ΨΙ, σαρ. 95. 

647. Κριῶθεν. ΤΠ Ξομο ᾽αβί Ἔχ Ρ 81η5, --- ́  Κριὸς δῆμος τῆς 

᾿Αντιοχίδος φυλῆς, ἀπὸ Κριοῦ τινος ὠνομασμένος. Τράφεται δὲ 

καὶ Θριῆθεν, οἷον ἀπὸ δήμου τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς. 

650. ᾿Ατὰρ. . . . πάλιν, Βιιὲ δ᾽655 πιῷ οι πε. ποία 

δαεῖς ασαΐπ. τὸ δεῖνα, Ξᾶαγ8 Ραρα (1 μαχίσοη ἴῃ ν6 1.) 15 ἔγοτῃ 

τ1ῃη6 Ιαησιασα οὗ 1πΠ6 ρβορίβθ, υβεὰ ΠΘη ΟΠ6 ἱπηγηθα!]αίθὶ Υ 

αἱίοτβ ἃ βάθη ἱπουρσῃΐ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ποί ἴο ἰογσοί 1ἴ, αέαέ ! ---- 

ΟΥ̓ΜΠΘΠ ΟΠ6 σδηποΐ ἱπηπη θα ἰαίθ! Υὶ σθ δ}! βουηθίησ. ἴῃ [Π15 

Ρᾶϑβασαθ, ᾿ξ Πὰ5 βυιἀάθη]ν οσουγγοά το Ῥϑιβιῃϑίαϊτοβ ἴμαΐ {Π 616 

Ὑ0}}1 6 5οπβ ργδοίϊοδὶ αἰ Βησαϊεν ἴῃ ὑνγοὸ τηθη Π]Ποὰΐ νῖησθ 

ΒοΙἀϊπσ' ᾿Ἰπἰθτσοῦτβθ γ ἢ ]ησοα Ὀἰγάβ ; ἀπά 1ῃ15 βυσάθη 1άθαᾶ 

15 ἱπετηδίθα Ὀν τὸ δεῖνα. ᾿Επανάκρουσαι 15 ἴῃ15 δχρ δηθὰ ὃν 

1η6 Ξομο!αβί : --- "ς Ἢ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν τὰς ἡνίας ἀνακρουομέ- 

νων, ἢ τὰς ναῦς. Αλλως. Ὑπόστρεψον, ἐπανάβηθι. ᾿Ἐπανά- 

κρουσις δέ ἐστι κυρίως τὸ ἐπισχεῖν τὴν ἐπερχομένην ναῦν καὶ με- 

θορμίσαι εἰς τὸν ὅρμον, ἵνα μὴ προσελθοῦσα θραυσθῇ." 

6058 --655. Αἰσώπου... . ποτέ. ΤΠα δ ]6 ἤθσθ τϑ- 

[αττϑά ἰο 5 βαϊά ἰο Ὀείοησ, ποΐ ἴο “Ἔβορ, θυϊ ἴἰο Ατοῃη!οοο8. 

᾿ι ἀοοβ οσουγ, αἱ ἰθαβί ἃ ρατί οὗ ἴἴ, ἴῃ {π6 ἐγασγηθηίβ οὗ {}}]5 

Ροδϑί. 68. ρϑυ συ αν [16 }06}}5 δαὐϊίοη, Ρ. 1606. 6 ἴδοι 

βϑϑίηβ ἴο βᾶγθ θθθη, ἱπαὶ {Π6 δηοϊθηΐβ νοῦ δοοιβίοτηρα 

το αἰτϊδιιία το ΖΞ ἔβορ 4}} [80 165. {παὶ γε σοτηροβθα ἴῃ ἢϊ5 

ΤηΔΏΠΘΥ. 3366 μοίθ ἴο νυ. 471. 

658, 659. Ξανθία, Μανόδωρε. Ναγηε65 οἵ 5βευνδηίβ. 

θ72. ὥσπερ παρθένος, ἴἰκ6 α πιαϊά. Αι ἰτηϊϊατίοη οὗ Ηο- 

τηθτ, Π]. Π. 872. Εοτ δὴ δοσουηΐ οὔ ἴΠ6 οὐπαπηθηΐβ ΤΌΤ Ὁ 

ατοοίΐαη δά ϊ65, 566 31. Ζοῃη, οὶ. Π. ρὑρ. 50, 566. 

673. μοι δοκῶ, 1 ἰατὸ α ξαπογ. 

674. ῥύγχος .. . . ἔχει, 5.16 ἢιαβ α δεαΐς ιοΐέδι ἐϊδο μοϊπέδ, 

οἵ, ᾿ἰοτα!!ν. ὑνγο βρὶῖ5. ὙΤΠ6 δοίου τϑργοβθηΐηρ {Π]5 ΟΠαγδο- 

ΘΓ ΜΌΓΘ ἃ τηᾶβὶς ἴῃ ἰπηϊϊατίοη οἵ {π6 θθὰκ οἵ ἃ δἰγά. 

676. λέμμα, ἐλε 8]ιεἰ!. 

10 ἢ 
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086. ΓΑρχου . . - - ἀναπαίστων, ἰεαἃ ο[ ἐΐε απαραϑδί5. 

687 -- 659. ΤῊΙϊ5 ἀοβουιρίοη οὗ [π6 ΠΠ|8 οἵ τηδῃ 15 8ἢ 1πηϊΐδ- 

ἤοῃ οὗ 1π6 ΤἈπιοὰβ ρᾶββασθ ἴῃ Ἠοπηου, []. ΥΙ. 146. ὥβθ αἶβοὸ 

ΖΞ βου]. Ῥτουη. 549, 564. 

692 -- 694. Τύροῃ [Ππ|ἰ5 ρᾶββασθ, Βοίμθ μᾶ5 1μ6 [Ὁ] ον ησ 

ποίθ : ----  ἘΙάοι ροξίαβ, αὶ 48 σθύατη οὐ σίη! 5. σθοϊη σϑηΐ 

(αἱ Ηεβιοάι5), οἱ ῬΒΠ]οβοόρμοβ. (αἱ Ιοηΐϊςοβ, ἘΣη ΡΘἀοοἸθιη), 

41 46 ἀθογιηι ΤΥ απ] 16 ΟἸη απ ΟΥα θη τ τηυ]ία βίδία- 

οταηΐ ; δἰΐδπι ϑορῃηϊβίαβ, ᾿πῖο ν᾽ 4πὸ5 ἴα Ῥτοάϊοιιβ ὕθὰβ [απ 6. 

Ιαάαὶ μοι. Ναδίαα. Ναθ.., 560, σοφίας καὶ γνώμης οὕνεκα]. 

Ηπης τηϊβϑατη ἤθυὶ να]. ---- ΠῚ χαίρειν εἰπεῖν ΔΙΙ]ᾳθτὴ αἸσθη- 

ταγς 4] Ῥοπο οἱ δηλϊοο δηΐμηο Ὁ 6δο ἀἰϊβοθαπηΐ, 5ὶς κλαίειν 

εἰπεῖν Θϑὲ τηδ]6 δηϊηδίοσαμῃ. ψὙιά6 Ρ]αΐ. 62, Αοἢ. 1064, Β. 

46 Ῥτοάϊοο ν. ΗἸπἀθηθυτρίαμῃ δἱ ᾿πίθυρρ. Χοπορποηίβ Μϑιηο- 

τὰ Ὁ. βοου. 2. 1. 21, αἰϊοβᾳῃᾳβ. ϑαχίιβ Ετηρῖν. αν. Μαίμθμι. 

Ρ. 911: Πρόδικος ὁ Κεῖος - Ἥλιον, φησί, καὶ σελήνην, καὶ πο- 

ταμούς, καὶ κρήνας, καὶ καθ᾽ ὅλου πάντα τὰ ὠφελοῦντα τὸν βίον 

ἡμῶν οἱ παλαιοὶ θεοὺς ἐνόμισαν διὰ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν ὠφέλειαν, 

καθάπερ Αἰγύπτιοι τὸν Νεῖλον " καὶ διὰ τοῦτο τὸν μὲν ἄρτον Δή- 

μήτραν νομισθῆναι, τὸν δὲ οἶνον Διόνυσον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα, 

τὸ δὲ πῦρ Ἥφαιστον, καὶ ἤδη τῶν εὐχρηστούντων ἕκαστον. 

Φύδτη ταϊϊοηθιῃ ᾿συϊάθηβ Οἷς. 46 Ναϊ. Π)6ου. 1. 42: γοάέειιδ 

ὕει5. ᾿π4αϊῖ, φιὶ θα, χι ργοάοδϑοπέ ποηιΐπιηι υἱέκξ, ἀδογμηι 

ἦη πιηιογο παδίξα 6556 ἀϊαϊέ, φιίαπι ἑαπάσηι το σίοποηι τ οἰ - 

φιὶ 1" 

697. ὑπηνέμιον .. .. φόν. 'ΓΠΘ ΞοΠο Ιαϑὶ βαυ5) τ ἡ Ὑπη- 

νέμια καλεῖται τὰ δίχα συνουσίας καὶ μίξεως." 

698. περιτελλομέναις. "15 15 ἂὴ Ηοιηοτῖο τνοσά, οἴΐθη δρ- 

ΡΠ6α ἰο [πΠ6 τϑυοϊαἰ!οηβ οἵ [η6 5θ 5. ῃβ. 

699. εἰκὼς . ... δίναις. “Ταῖς τοῦ ἀνέμου ὠκείαις συστρο- 

φαῖς ἐοικώς, οἷον ταχύς. ὅσῃ. ““Εἰκώς Ατῇοῖ5 Ιάθιὴ αὐυοᾶ 

ἐοικώς. Μιάθ Μοοῦ. ρ. 148. δΔίναι ΡΙΟΡΙΘ βαπηΐί τυογἐΐοθ8 

αφιαγιηι ((ΟΑ]}1ηλ. τη 1)6]. 149). Βηο, φυξοοσιπαὰθ. 1η ΟΥ̓ΒΘΠΣ 

ἀσαηΐαν (Ἰηΐθτρρ. ΤΠομηδ Μᾶρσ. ρΡ. 241). Ποὺ ἸΙοοο ἐπ᾽ δῖη68. 
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Ον!ά. Ατη. 2. 9. 49, Π6. ἄιθοτο : Τὰ ἰδυῖΐβ 68 πυιμίέοφιιο ἐκιῖ8 

γΘηίοβιου αἰΐϊ8. ΒΒ. ὅοββ. : 1267 απι Εϊιοΐοη πυὶϊ τισεὶ (Το αΠέ- 

ἐΐσοη σίἄηπεί, τοῦ ΪΝαΐιγ τοῖο αἱδ ιὐἱγϑεῖπαο ἩΙπαεϑγαιι." 

Βοίῃβθ. ὅεα απέδ. ποίθ ίο νυν. 574. 

101. Ἐνεόττευσεν, ΠπαίεΠοά. 

1065, 706. Ἡμεῖς. ... δῆλον, ἀπά {Παὶ τ06 αγὸ εἰιϊϊάγοη 

9Γ Ετοβ ἐξ ρίαϊη ὃψ πιαηῃ ργοοίβ. ΠΟΥ ρτοσθϑά ἰὸ δπὰ- 

τηθγαίθ {πΠ6 αἰάβ ἴΠ6Ὺ τ Ποὺ ἰο Ἰου Υβ, ἢ ἃ ΨΥ ἰπαΐ β5ῆονυνβ 

Πα βουΐ οἵ ργθβθηΐβ ΨΕῚΘ σοῃβι θυ Ὀγ ἰῃ6 ατθοκβ (6 

γηοβί δοσθρίδο!θ ἰο {πΠ6 οδ]βθοίβ. οἵ ραββίοῃ, παιηθὶν φιαϊῖΐξ, 

Θ6686. ροιίέγυ, πιὰ 1Π6 Π|Κ6. 

Ἵ11. ὥρας, ἐδ 56αβοπδ, οἵ ψὨΙΟὮ τηδπίϊοη 15 τηϑθ ἤΘΙΘ 

δοοογάϊησ ἰο ἴπ6 βαυ]]θϑὶ ἀπά βἰπιρίαδί ἀϊνίβίοη οὐ 1ῃ68 Ὑθᾶγ 

ἰηΐο [ἢγ6 6 Ρουοη8. 

118. Καὶ... . καθεύδειν. ΓΘ τυάάου νγὰβ. ἴα κοὴ ἔγΟΠῚ 

1Π6 5Π1Ρ ἴῃ ψ]ηΐοσ. ὅθε Ηδβιοα, δ ουκβ πα [)αν5, 45: -- 

5 “- ΦΆΡΡᾺ “ς Αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταδεῖο." 

714. ᾿ορέστῃ. ““᾽Ορέστης μανίαν ὑποκρινόμενος ἐν τῷ σκό- 

τει τοὺς ἀνθρώπους ἀπέδυεν. ὥσῃ!. ΟΥ̓, τηΐτα 1476, οἱ ΑΟΉ. 

1092. Χλαῖνα ΟΥ̓́ΆΒΒΙΟΥ νΘΒΙΪΒ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἔαϊῖ, Πα πλ ἀρίδ. 

γιά Ηδβυοῖ. ἢ. ν. ῥιγῶν, γα ἔγίσοΥο ΠΟΥΥ͂Θη5. Δ ΊᾺ46 

ΤΠο. Μασ... Ρ. 782, οἱ Βοβ. Ο"55. Ου., ρ. 48. ᾿Αποδύειν 

οϑὶ αἰφιιοηι 5ροϊϊαγα υοϑίΐνιιδ. αἱ ἘΠςο]. 864, 866." ΒοιΠ6. 

Ἴ16. χλαῖναν, ληδάριον. ΓΘ [ὈΓΠΊΘΥ νγὰβ ἃ {Π|0 Κ Οὐΐ51 48 

σαττηθηΐ, ἴΠ6 βθοομὰ ἃ ᾿Ισῃϊ ΒΊΟΥ σατηθηΐ. ΕῸΓΙ ἃ μηϊ- 

πυΐθ οχρ᾽αηδίίοη οἵ ατθοίδῃ ἄγθββ, 566 Βροκουῖβ ΟΠδυῖο 68, 

ϑοθηα ΧΙ. Εἰχουγβιβ 1]... πὰ 51, Ζοῃη, ΚὟο]. 11. οὰρ. 90 ; αἶβο 

Ηορϑο᾽5 Οοβίιπιθβ. ᾿ 

21. ορνιν. Ηδτα δηά ἴῃ {Ππ| [Ὁ] οννίησ Π1π65, ἴμθτθ 5 ἃ 

ΡΙαυ οὐ ῃ6 ψογά ὄρνις, γα, ν ΠΟ 15 οἴἴθη θὰ [Ὁ ΔηΥ͂ 

ΟἸΏΘη ΨΠαίθνοσ. Τη6 {Ππἰησβ ΟΥ̓ δοίβ πηθηϊοηθαὰ ὑγθ το 8]] 

βισιιβοδηὶ ἰο [Π6 τηϊηα οὔ (ῃ6 ατσθοκ, -- ἃ τσογα, ἃ δη6θῖ6, 8ἢ 

αοοἱαοηέαϊ πιεοίϊησ, ἃ βοιπά. ἃ βεγυαπί βυάθηΥ ἀρρθαῖ- 
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ἴησ, 8ῃ α885. Ὀὔροη ἴΠ6 ᾿ἰαβί ἃ ϑοῃο]αβί Βα Υ8, ---- “( Λέγεται 
΄. “- ε Α 2 , Ἀ »5»56ς, 3 

γάρ τι τοιοῦτον, ὡς συμβολικὸς ἐρωτώμενος περὶ ἀῤῥώστου εἶδεν 

ὄνον ἐκ πτώματος ἀναστάντα, ἀκήκοε δὲ ἑτέρου λέγοντος - Βλέ- 
Δ ὅς ε΄ «ς «ς ΄“ , 

πε, πῶς ὄνος ὧν ἀνέστη. Ὃ δὲ ἔφη: Ὁ νοσῶν ἀναστή- 
32 

σεται. 

720 -- 28. ΤΠΘ. οὔϑοὶθβ οὗ {π6 σοάβ σουϊὰ ποΐί Ὀ6 σοη- 

5 Π16 ἃ δἱ 411] βθβᾶβοῃβ οὗ 1Π6 υϑδὺ ; θαΐ βαθβιταίησ [πΠ6 δΙγά5 

ἴον 1Π6 σοάβ, τἤθῃ ν}}}} Βαγβ {Π6 δαἀναπίασθ οἵ θϑίηρ 8016 ἴο 

σοηϑβαϊ {Π6η δἱ 4}} Ξθδ βοῇ 5 4|1Κ86. 

ἼΩ29. σεμνυνόμενοι. ρι{{η5 οπὶ ἢαιισἠέῃ αἰῦϑ8. 

736. Τάλα τ᾽ ὀρνίθων, απὰ πηι ὁ δῖγαβ; ἃ Ῥτόνθυθῖαὶ 

Θχρτθββίοη. “Ἔν παροιμίᾳ δὲ ἐπὶ τῶν λίαν εὐδαιμονούντων καὶ 

πάντα κεκτημένων." ϑαἢ. 

Ἴσ. Φρύνιχος. ““ἾοΟς ἐπὶ μελοποιΐαις ἐθαυμάζετο, ... . Ποιη- 

τὴς ἡδὺς ἐν τοῖς μέλεσι." ϑὅοῃ. ὅΞ66 ΠΥ] ον ̓5 ατθοίδη Πγατηᾶ, 

σῃ. Π. ΤΠ σοιϊηρδιίβοη οἵ {π6 ροβεῖ ἴο ἃ 66 σαίμουιησ 

βυθοίβ ἔγΓῸΠῚ ΘΥΘΤῪ ΠΟΥΟΥ, 15 ἃ ΥΘΤῪ ΘΟΓΙΠΠΊΟΠ ΟΠΒ. 

Ἴ61]. αἶρε πλῆκτρον, {{| ἐι6 δριιγ. “ΓΘ ΘΧρυβββίοη [5 θου- 

τουγϑα ἔγοτη σοοκ- σῃπησ. 

62. δραπέτης ἐστιγμένος, α ὑγαπάεφά γιυηπαιδαῃ ; 1ῃ ΑΙ Πα5ΊΟῊ 

ἴο [ῃ8 οσυβίοτη οὗὁἩ θυτηϊησ ἀροη {Π6 Ρϑυβοηβ οὗ ἔπστάνα βανθϑ 

ἃ. ΠΥ νΒΙΟἢ ἀσβισηδίθα [Π6 ἢ ἃ5 στιγματίαι, 8. ΘΟΥΠ ΠΟ ΘΓ 

οὗ ἀθυβθ ἴῃ {Π6 ρορυΐαῦ ἰδησπασα οἵ ΑἸΠ6Π5. 

704. Σπινθάρου. ““ Σπινθ. ἀρ. Π)οτηοβίῃ., Ρ. 1259 εἱ 1558, 

οἄ. Πο βις. ϑριμιπανῖ πηθιποσδηίαγ. Β.. --- ΟὐτηρΡαΥ Τὸ ΡΙΠΙΠΑΤῚ 

ῬΒΠΠδηηοη, Ποηο ΟὈβοισιβ: σοᾶΥ6 δηϊ τῇ ΘΟσπουηϊπθίη ἰηΐε]- 

ΠΠ|͵σὰ5 ΟὐΟγηϊσαγη, Μηδ ΠΟΤῚ ἐβαπδί θη.) ΒΟΙΠ6. 

“00. Φρυγίλος. ““ Ῥτορίσου βιὰ] 6 η1 οὑτῃ νοοα Ῥ΄γψα, 

Ρηγυσὶβ, β᾽ ση!ῆσδυὶ ραϊαίαν ἐγϊησία (ἀν Εϊπκ6). Β. ξρΐη- 

σίᾳαηι σαγαάποϊοηι Τιηη., 6 ἐπαγἀοππεγεί, θη δέἑοσ ες, Ἰη- 

16 }Πσοθαΐῖ ὙΥοαπά. Ὅἴοββ.: Εγυσίβο]ον (2) Ἐοέλιβηϊ τοὐγὰ 

67) Πα δοῖπ, τοπ ΕἸ οπιοτις Τοἰἐεγ 5.) α !." ΒοίΠα. 

ΟἼ66. Κάρ. “Οδτθβ, δχ 4.005 Ρ] ΤΊΤΩΙ βου θθαηΐ, θ8Υ- 

θᾶΤῸ5 δία ἀσγθϑβίθβ, τ] 185 416 ΤηΘΙΟΘΗΔΥ͂Θθ, 45 ἀοβρθοία 
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οἴδί, δυοίοτεβ, Πδδιίοβ [υ1556. τηοπθτα ὥρϑημοιη. δά ἤδη. 

1231, Ηδβιηβίθσῃ. δά δύσατη. ΡΙ αἱϊ, Αὐϊβίορῃ. Ββοῖκ. 8, ρ. 7, 

8146. ΟΥ̓ βυρτὰ 994, οἱ ἀ6 Εἰχθοββίί4β 11]. Βοίῃβ. 

67. Φυσάτω πάππους. Δοοοτάϊησ ἴο ΕΣΙΡΏΓΤΟΠΙΙ5Ξ, 85 

αυοίαα ὃγ ]]δη. ἃ σουίαϊη 5ρΡ6οΙ65 οἵ Ὀιγὰ νγὰβ οδ! θά πάπ- 

πος. ΠΟΙ 15, {πΠουθίογο, ἃ ρᾷη ἀροη ἴΠ6 θχρσθββίοη, Ὀ6 5465 

{π6 Ἰυά!Ποτουβ ᾿ηνθυβίοη οὗ 1Π6 οτάθυ οἵ παίασθ ψ βοῇ (Π6 |1{- 

6ΓὉ] πηθδηϊησ ᾿ΠΡ|165. ἴῃ [ῃ6 ταβϑί οὗ 1ῃ6 [ἴπ6. 1Π6 6 ΓΠῚ5 

τοίου ἰο {Π6 ἀἸβίσι ατοη οὗ τ[ῃ6. ΑἸΠΘηΙαηβ, δοσογάϊησ ἴο τ ΠΙοἢ 

1Π6 φρατρία νγὰἃ5 ἃ {π|τὰ ρατί οἵ ἃ {{|06. ἃπη4 [Π6 ΤηΘΙ ΒΘ Υ5 

οὗ 115 αἰ νΊβΊοη ὑγ σα σα] δα φράτορες. 656 αἰνιβίοπβ παά 

{Ππ6Ὶ: το σιβίθσβ, ἢ ν ΒΙΟἢ 1[Π6 Πα ΠΊ65 ΔΠ4 [Ὁ Π11}165 οὐ [Π6 1η6]- 

νἀ π8}5 σογηροβίησ [6 γ6 16 Το ααϊγθα ἴο θ6 δπίθσθά. Βοίῃθ 

58 Ύ5. --- ““ Φῦσαι πάππους δΘ5ί [ἌΘΘΤΘ, αἱ 5101 ΔΥῚΪ 51ηΐ, δάξοὶ- 

ΒΟΘΙΘ ᾶγο5; 41] 6 ηϊπΊ ΑΙΠ6ΠΙ5 ρου στ! α115 δοσυβα Δ ΠΓῸΓ, 

8 Υ05 οἱ {τ} 65 πουηϊηατο ἀθρθΡδηΐ, αἱ Δρραγογαῖ, οἶγθ5 Ρ508 

6556. 

608. ὁ Πισίου. ““ Οὐδὲν σαφὲς ἔχομεν, τίς ὁ Πισίου, οὔτε 

περὶ τῆς προδοσίας: ὅτι δὲ τῶν λίαν πονηρῶν ἐστι, δηλοῖ Κρα- 

τῖνος ἐν Χείροσι, Πυλαίαις, Ὥραις. --- Ἄλλως. Οἱ μέν, τὸν Πι- 

σίαν ἕνα τῶν ἑρμοκοπιδῶν εἶναι, οἱ δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Ἔτη- 

ροῦντο δὲ οὗτοι, ὅπως ἂν δοῖεν τῆς περικοπῆς τιμωρίαν. ἘἰΪ οὖν, 

φησίν, ὁ υἱὸς αὐτοῦ τοῦ Πισίου ὅμοιος βούλεται εἶναι τῷ πατρί, 

γενέσθω πέρδιξ πανοῦργος." ὅΟἩ. --- τοῖς ἀτίμοις. “ΓΘ ΡοἰΠἸοΑ] 

τοὶ αἰϊοηβ οὗ {Π6 ἄτιμοι ἀτα θχραἰπθϑὰ ὃν Ηθυπίαπη (οἸ το] 

Απεϊψαϊ65, ρΡΡ. 242. 2453) 85. (Ὁ]]ονν85: ---- “" Ενθη ἴῃ6 σϑη- 

αἷὶπα ΑἰΠοπίδη οἰτσθη θη]ονθά ἢἰ5 τσ 5 πα Ἰγη μη 11165 ἃ5 

ΒΌΘΙ ΟΠΪΥ͂ 50 ἸΙοησ ἃ58. 6 σοῃίϊπιιθα ἐπίτιμος, ἱΠπαΐ 15, ᾿Ἰπουγγοά 

πο Κἰπά οἵ ἀτιμία ; ἀηαὰ ΠαΙΘ 1ἴῃ6 αἰδιϊποίίοη 15 ἴο θ6 ορβουνϑά 

Βαίνθθη ἃ ἰοΐαὶ δηα δὴ ΟὨΪΥ ραυα] ἀτιμία. '"Γοία! ἀτιμία ννὰ8 

ἱπουστθά γ Ὀγθοσυ, ΘΟ ΖΖοπηθηΐ, σουνναγάϊοθ, ΡΘυ]ΓΥ, 

ῃθρϊθοὶ οἵ ραγθηΐβ, ἰη5}}}15 ἴο ΡΟ] ΙΟ Οὔ σΘΥΒ ἴῃ {Π6 αἀἰβοθασσθ 

οὗ {π6ὶν ἀπίϊ65. ρα τ } 1 ν ἴῃ ἀΥθ γαϊίοη, ρχοβιεαἰοη, ἃ πα 5 πη- 

1187 οα565 ; 11 Θχοϊ 664 [ἸῸη1 ἃ}} {π6 δἰ(τθαῖθ5 οἵ οἰ ΖΘ 5 ρ. 
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ΒΥ ρδγαὶ ἀτιμία, ον. 1πΠ6 ΟἾΠΘΙ Παηά, ΟὨΪΥ ραγ συϊαν τἰρἢ 5 

ὙΘΙΘ ἰογξει 64 ; ἃ νϑχαίϊουβ ΠΠΙσαηΐ, ἴῸΣ Ἰηβίδησθ, σου θ6 

ΡΙΟΠΙΡΙ Θά ἔοπλ ᾿πϑεϊτατησ ἃ ΑΙ ΟΌΪΑΥ δαϊξ ; ΡΌΡ]Π1ς ἀθθίουβ 

Ὑ6 16. ἴῃ Π|Κ6 ΠΊΔΠΠΘΥ, ΒαΒρΘ μαθα ΟΠΪΥ ἔτοη θχϑγοϊβιησ {Π61Ὁ 

τη 5. οἵ οἰ Ζθηβηὶρ {11 την μδά ἀϊβομαυσθά {Π6ὶ} ΟΡ Ϊσᾶ- 

[ἰοη5. ξ“ ΟἿ Ιάθα οὗ ἀϊἰβῆοπου 15 ποί δρρ᾽!οαθ]α το {Π656 

Οᾶ565; [Π68 (6 ΥΠῚ ἄτιμος 5.ΠἸΟῚν ΠῚ Ρ᾿ γΊησ ΤΑΙΠΟΙ {παΐ {Π6 1η- 

αἰνὰ] νυ ὰ5. ΡΟ ΠἸσα} }ν ἀθδά, [Π6 βἰαίθ τἤαβιησ ἰο τ οοσηΐΖα 

ΠΩ ἃ5 ὙΠ Π1η [η6. ρα16 οἵ [15 1ᾶνν8. ΤῊΙ5. ρα ΠΙβῃπηθηΐ, Που- 

ΘΥ̓ΘΙ, 58] 4οπ οχίθπαθα Ῥθυοηά 1πΠ6 ρϑύβοη οὗ {π6 ἀθ᾽ πηπθηΐ, 

δῇδοίησ ΠΟΙ ΠΟΥ ὮῚΒ ΡΤΌΡΘΙΥ ΠΟΙ Πἰ5 ἔθ} ]Υ ; {Π6 δοΐ {Παΐ 

Ρτοίγδοίθα ἄθίαν οἢ ἴΠ6 ρᾶτΐ οὗ ἃ ρυῦὶϊα ἀθθίον θηΐδι θα σοη- 

Πβοδίϊοη οἵ ἢϊβ ργοροσίυ, δπηά δχίθηάβα ἴο ἢϊ5 ΠΘΙΓ5 δἰἴαυ Ἠ15 

ἀβδίῃ, ννγᾶβ Π ΘΙ ἱποϊἀαπίαϊ! ἴὸ βοῇ οα565. ΤΠ ἄτιμοι, 

ΡΙΌΡΘΙΪΥ 50 οδ]]6ά, οουἹά ποίΐ, Πούγανου, 6 τοὶ πβίαιθα ἴῃ {Π6 

ΤΙ 5. ΌΥ ΔΩΥ ἰ6σᾺ] ργόσθββ, ΠΟΙ͂ θχρθοΐ ἃ ρος ρᾶγάοη. 

ΒοΙηβίαίθιηθηΐίβ οὗ ἄτιμοι 414 ἰηἀεδά ἰακ6 ρίαςθ, θυξ ον ἴπ 

οᾶ565 ΘΗ ἀδησοΥ νγὰ5 Ἀρρτθῃθηαβα ἰο {Π6 βίαίβ ἔτΌπὰ {Π6Ὶγ 

ΠῸΠΊΡ6Γ5.᾽ 

10. ἐκπερδικίσαι. 5 ψοτὰ 8|10ἀ465 ἰο [ῃη6 5ῃγ Πδθιΐβ 

οὗ 1ῃὴ6 ρατγίγιασα, δηα {ῃ6 ἀδθχίθυ νυ οὗ {Π6 δΙγα Ἰῃ δνοϊάϊησ 

Ρυγβαμ. 70 ἀοᾶσο {6 α ραγίγίασο νουϊὰ δχρυθββ, ἴπ ἃ 

ΤΟὺΠ-Δ θουΐ τνᾶν, {Π6 πηθϑηΐησ οὗ [πΠ6 ατθοκ. Τὴ6 Ξ' Πο}1- 

δϑΐ ΥΘΠΊΔΥΚ5. [ἉΥΤΠΘΥ, ---- “ς Διαβάλλει δὲ ὡς κατεγνωσμένον καὶ 

φυγῇ ζημιωθέντα. Οἱ δὲ πέρδικες πανοῦργοι ὄντες εὐχερῶς δια- 

διδράσκουσι τοὺς θηρευτάς, πολλάκις ὕπτιοι γενόμενοι καὶ ἐπι- 

βάλλοντες ἑαυτοῖς κάρφη. Φησὶν οὖν, ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμῖν γενόμε- 

νος δύναται πάλιν φεύγειν." 

“89. ἄνακτας, [ἴη.55. 1. 6. Π6το, δοοογαϊησ ἰο ἴηΠ6 Ηοτγηοσὶο 

υϑᾶ σα, [Π6 σοάβ. 

87. ᾿Αὐτίχ᾽. [ΟΥ̓́ἐταπιρίε. 

1188 --,790. Εἶτα. . .. κατέπτατος. 656 [1πη65, 8πά [Π6 

ἔγθοὺ οἤὔθϑ ψ ΠΙΟἢ {Ὁ]]ονν. πηυϑὲ 6. σοηβι θυ ἴῃ γοίθσθ μοα ἴο 

[ῃ8 πηοάθ οὗ ἀγδηηδίϊο γρυθβοῃίαμοη αἱ Αἴμθηβ, [ῸΥ ἃ ραγίο- 
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αἷ]ὰγ ἀοσοιηίΐ οὗ ψ Ποἢ, 566 {Π6 ΤΠοδίτα οὗ [ῃ6 ατεεκβ. 8 

ΤΩΔΥῪ 58 ἢ6ΙῸ, ἴῃ σϑῆθταὶ, {Παΐ [Π6 56 σα ρυθβθηΐδί!οηβ. ὙγῈΙΘ 

᾿ΠΠ16 4 το ἃ ἔδυν βυσοθββῖίνα ἄδυβ, βαύϑῦὰὶ ἀγαπδβ θθΙησ 

Ὀτουσῃξ ουΐ, οη6 86 1ῃ6 οἴπθσ, θθσιπηϊησ ΘαΥΪν ἴῃ [Π6 

ΤΟ ησ. ΤῊΘ ἰοησ δχῃιθ!τΠοη5 οὗ [Π6 ἱτασεάϊαηβ σουϊά 

ποί {1} ἰο θ6 θαηίθσθά ὈγΥ 8 ᾿Ισθῆβα οἵ (ῃ6 σοϊηβα!δῃ8. 

Βοίῃδ {Π|η Κ5 1 ργόθαῦὶα {παι [Π6 ἱγασθάϊθβ γοσα δοίθα ἴῃ [8 

γπουηϊησ, μανίησ [Π6 ργθοθάθησθα οἢ δοοομηΐ οἵ {Π6ῚΓ ΞΌΡΘΤΙΟΥ 

αἸσηϊν, πα [Π6 σοτηθα 685 ἴῃ ἴΠ6 8 [θυποοη ; “συμ ρᾶ͵Γᾶ- 

[ἰογ65 δά Ἰοθὺβ βϑϑθηΐ δΔηΪΩΙ βρθοίδίογαμι : 40 ΡΘΙΠΠΘΓΘ 

ἀἴοαβ, αυοά ἀνοϊδηΐθιη {ΠΠπγὴ ἃ ΟΠΟΥΙ5 Πα σΊοΙβ. ροβί ΡΥ Πα ΠῚ 

ΤΘαΪγΘ ρΟβ86 δἱἷΐ ἐφ᾽ ἡμᾶς, αὐ ποβδ, οσοτησάοβ, πὶ ζαϊϊογ.᾽" 

[τ τηᾶν θ6 ρτθβαμπηθα {Ππᾶΐ [ῃ6 γα Ὡσοηθηΐ5 ἀΠΠδτθα αἱ ἀἰἢδτ- 

Θηΐ {{π|68. 

“90. βουλευτικῷ, Πα {Πποαίγα ννὰβ αν! 46, πὰ 5οπη6 οὗ 

[Π6 5θαΐβ Ψε 16 56ί δραυΐ (Ὁ 1ῃ6 βϑνϑσαϊὶ ποι] οηδ 7165 οὗ [Πῃ6 

βίαίβ. [ὉΓ {πΠ6 ἔφηβοι, ἴοΟΓ ἰὈΤΘΙσ Γ]ἰβίθυβ, ἄο. ὙΠῸ ροΥ- 

[ἰοῃ ἤθτθ δἰ υἀθὰ ἴο νγὰβ ἱπαΐ νυ οἢ τνὰβ οσσυρίθα ὃν 1Π6 

ΓΠΘΙΏΘΥΒ5 οὗ (η6 ϑ'βηδίβ οὗ Εἶνε Ἠππἀγθά. ἐΔβ {π6 ϑομο ϊαβι 

588, --ἰ΄ Οὗτος τόπος τοῦ θεάτρου ἀνειμένος τοῖς βουλευταῖς, 

ὡς καὶ ὁ τοῖς ἐφήβοις ἐφηβικός. Παρ᾽ ὑμῶν δὲ ἀντὶ ἀπὸ 

τοῦ θεάτρου." 

199 -- 801. ΤΠ6 ΠΗ ΓΘΡ ἢ 65 τηθητοηθα ἤθτθ ἰ5 βαϊά θγ 1ῃ6 

ϑοΒο Ιαϑὲ ἰο ἤᾶνα δοαιιγθὰ νά ἢ θγ {Π6 τηδηυίδοίαγα οὗ 

γον ψ]ΟΚοΥ-θαβικοῖβ ΓῸΓ τυὶηθ- ἤλβιβ. ἩΗδνίησ δοσομη- 

ΡΠ5Π θα τῃ5 τπποῇ, ᾿ἃ ΒΘ θη. μ6 δβρίγθά ἴο 1π6 μὶσῇ οἵ 65 

οὗ βίαίθ. “Γἢβ φύλαρχοι νγοτθ ἰθη οὔοθιβ οἵ οαναῖγυ, δἰ θοῖ- 

Θἀ οπδ ἔγουηι βδο} {{106., θαπὶ ἴῃ {Π6 σβϑῆθγα! Δ55 ΘΠ } 165 οὗ τη 6 

Ρβθορίθ. ΠΟΥ ψγο8 βυθογάϊηαίθ ἰο 1Π6 ἵππαρχοι, ννῇο Ὑγ6 ΓΘ 

ἴνγο ἴῃ ΠΌΘΟΥ, αἰβὸ σἤοβθη ἴἰο Θχϑυοῖβθ 1Π6 σθηθῦαὶ σΟμ- 

τηδηα ἴῃ [Π6 σαν γν βουνῖςα : 50 {παΐ ΠΠΠΊΓΘΡ 65, ἴῃ ραββίησ 

ἔγοπι ὁΠ6 οὔϊοθ ἰο {Π6 οἵἴπθῖ, γοβθ ἃ σγαάθ ἴῃ χη ἰατν αἰ σηϊῖν. 

- ἐξ οὐδενὸς μεγάλα πράττει, γοπηὶ ποίησ (οΥ ποϑοάῳ) ἢ 

ἐδ Ποιιγὶδ)υη 5 σγοαΐΐῳ. ---- ἱππαλεκτρυών. ““ Βουλευτής. ὋὉ γὰρ 
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ἀλεκτρυὼν ἐν τοῖς ὄρνισι τιμιώτερος. Ναν!]8 ΠΟΟ ἸΠΒΙσΘ {{|556. 

εχ δη. 889, 1η|6]ΠΠστίαγ. ῬῬγεθίοσθα τηοηπἱ Β.. ἢοίςθ ἃν}5 

ΠΟΠΊΘΗ ἈΒΌΓΡΔΙ, 40 5Ισηϊποθίαν, 1) ΠἼΘΡΏ ΘΠ ἰδία π ΒΌΡΘΙθΘ 

οἵ ουτὴ ἰδϑίαᾳ φαοάδηλ ᾿ἸπσΘάθγθ, ᾿ἴδαιθ Ἰηδηθ τ (ΤΙ σι ἴῃ 

γί ρμοσα 46 ἅνιθι5 οἱ νοϊαΐα. Ῥοόββθ ἰδ η1 ἱππαλεκτρυόνα 

6556 ηιασηῖηι σα] ΠΟΘ ἢ βθοπηάιτη ὅσῃ... αξ8 ν]85. δϑί τοῦ 

ἵππος ἴῃ 1 }115 ΘΟΙΊΡΟΒΙ 5; αὰὰ ἀ6 τὸ ἰασάαΐ ΕἸΒΟΠΘΙΙ δηηοίϊ. 

864 6 ον. 1Π|. 1, Ρ. 9297. Βοίμοδ. 

802. Ταυτὶ τοιαυτί. ΑΟΠΟἸ]Οα 18] Θχργθββίοη ξξ γε], ἐΠνὲ8 

εοἱἱί ο. Ῥοιβιῃοίαϊτοβ ἀηα ΕΣ Ιρι 465 οοπιθ ουΐ οὗ [Π6 ποῦβθ 

οἵ Ερορβ. Πανιησ ραγία θη οὗ {Π6 τοοΐ νυν] ἢ 5ῃου!α {πΥΠΙ5ἢ 

{1Πθτ νν ἢ ἃ στον οἵ ψίησβ. ΓΉΘΥν σδηποί Ππεὶρ ἰαυρσῃίησ 

αἱ θᾶ ἢ οἴῃθΥ᾽Β τ αἸσαϊουβ ἈΡΡΘΔΙΓΆΠΟΘ. 

806. Εἰς. ... συγγεγραμμένῳ, ἰο α οἰοαρίψ (οΥ ἨΔ] ν) 

γραϊπίεί σοοδθ. ““(ΟὈηίταγιατη εἰς κάλλος. ἄϊμηθαβ Ξορῆ., 

ἘὰρΙβί. 95 : Μὴ ταυτὸν πάθοιμεν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ζωγράφος τὴν 

Ἑλένην εἰς κάλλος (οἰασαηΐ6 }) γράφων τῆς κεφάλης ἐπιλά- 

θοιτο."" Ἐουρίου. 

809. τάδ᾽... πτεροῖς. 'ΠΙ5 ΓΘΙ͵5 ἴο ἃ ρᾶββᾶσθ [οαηά 

ἴη {π6 ἔτασπιθηίβ οἵ 1π6 Μυυάοηβ οὐ “βοῆν]υβ. [Εἰ 15 

Πα οτθα 1929. τὴ [π6 Ῥοθίθ ὥσθηϊοι. Τὴ ϑομο αβί 58 Ύ8, 
» ΄ ΄“΄ 

-- “ '"Εκεῖνος γὰρ Λιβυστικὴν αὐτὴν καλεῖ παροιμίαν" 

Ὡς δ᾽ ἔστι μύθων τῶν Λιβυστικῶν λόγος, 
ΨΕΒΌΦΙΑΝ 5 Ψ “ ν ΕΣ ᾿Ὶ Πληγέντ᾽ ἀτράκτῳ τοξικῷ τὸν ἀετὸν 

5 “ » ’ Α , Εἰπεῖν ἰδόντα μηχανὴν πτερώματος " 
» ΄- ΄ 

Τάδ᾽ οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων, αλλὰ τοῖς αὑτων πτεροῖς 

“Αλισκόμεσθα." 

’ Ν ε 5 ’ ΕῚ Α ’ Ἀ ’ - 

Πεποίηκε γὰρ ὁ Αἰσχύλος ἀετὸν τρωννύμενον καὶ λέγοντα ταῦ- 

τα, ἐπειδὴ εἶδε τὸ βέλος ἐπτερωμένον καὶ ἐμπεπαρμένον αὐτῷ ᾿ ὴ ς ἐπτερωμ αἱ ἐμπεπαρμ ῳ. 
Κ' Ν ς “ 3 φ , 5» ε 3 ἀλλ ,ὔ - 

αἱ ἡμεῖς οὖν, φησίν, οὐχ ὑπ᾽ ἄλλων πάσχομεν ταῦτα; 
, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν γνώμῃ." 6 ἄρα ννὰβ γηδ6 '56 οὗ ὃν 

ΛΔ ]1ου, ἃ5 φαοίθα Ὀγν Ῥούβοη δηὰ ὙΥ̓ ΠΘο] νι σῃι: --- 
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“ΓΗ δΐ 68 5]6᾽5 αΐβ δη ἃ ΤΏ1Π6 816 016, 

ὙΥΒ8ο οἡ δ8 5μαῖ τΠαΐ τηδάβ Βῖτη ἀ16 

Εβριβά ἃ ἔδαίμογ οἵ ΠῚβ ουνῃ, 

ὙΥ Βόγον ἢ Π6 τνομΐ ἴο 5οαγ 50 ΠΙσ ἢ." 

Αμὰ ὃν Βγυτοῃ, 8ἴβο, ἴῃ ἢἰβ “" ΕἸ ο] ἢ Βαγάβ δηά ϑϑοοίοῃ 

Ἐδυ θυνο β,᾽)) ἴῃ (Π6 θοδα α] η65 οὐ Κὶσκα ὙΥΒΙῖ6: --- 

“530 {Π6 βίτιοῖκ θασ]ο, βίγοίο πο προ {Π6 ρΡ]αΐη, 
Νὸο πιοῦθ {Πγουρἢ το] πη σ οἰ ἀ5 ἴο ΞΟΔΓ ἃσάϊη, 

γιοννϑά Π15 οὐ [ϑαΐίῃΠου οἡ {Π6 ἔαία! ἀατί, 

Ἀπά νυησοά 1Π6 5ῃι {Παἴ ΄υϊνογοά 1π ἢἷ5 Πρατῖ; 

Κδθη νγϑῦα 5 ρᾷησβ, θαΐ ΚΘΘηΘΥ ἔΥ ἴο [δε] 

ΗΘ πυτεβϑά {Π68 ρἰηΐοη {Πᾶϊ, ̓ πρ6 1164 1Π68 5ἴθε!] ; 

Ὑγ8116 1Π6 5ᾶπ|6 ρ] απιᾶσα {πΠᾶΐ Πα τναττηθα Π15 ποβί 

Ῥτγαηκ {Π6 ἰαβὲ 1186 -ἀτῸρ οὗἩ Ὠ15 ΒΙθθάϊηρ Ὀγϑαβί."ἢ 

816, 817. Σπάρτην .. .- . κειρίαν. [{ 15 ποίΐ ΘΔ5Υ ἴο σίγα 8} 

ἘΩΡΊ 5 δαμπϊναϊθηΐ (ῸΓ 1ῃ6 ρὰη ἴῃ [Π]|5 ρᾶββασθ. Βαβι ἀββ 

θδιησ [ῃ6 παηὴθ οὗ ἴΠ6 οἷΐν, Σπάρτη γηθδηΐ ἃ 70}6 τηδάθ οὗ 

βραγίμηι, ΟΥ̓́ ΥΟΟΊι, ΔΠ4 τι566 [ογ΄ Ὀαά-οοτάβ, Ψ᾽ Ὦ116 κειρία νγὰ85 

αἶϑο {πΠ6 οοτή, βίοπίου ἰῃδη 1Π6 οἴπϑυ, ἴου ἃ θεάβίθαα. ὙΠ 

ὙΠοΪ6 155 ΡΙΌθΆΌΪν, Δ Θχρσθββίοη οὗ ἴπ6 Αἰμοηίδη ἀἸ5}1}κ6 οὐ 

ϑρατία, σοηνθυϑα ἴῃ ἃ οκθ. [{ 15 {πο ῖν {π6 τνογάβ μαά βουὴβ 

ΔϑϑοοϊδΟη., ΠΟΥ ἰοβί, νν ΒΙΟἢ σαν ἃ ΡΌΏσΘΠΟΥ ἴο {Ππ6 ὨΙϊ τῃδὲ 

Ψ6 816 πΠΔ0[6 ἰο ἴδ 9]. ΤῊ ραββᾶσα 15 τθίεσσθα ἴο ὃν ἔπι- 

βίδτϊα5. ἴῃ 1Π6 σου θηίατυ οἡ ]. 1. 

890. Χαῦνον τι πάνυ. δοηιεί ἴηι σ το γ} σΥαπα, ΟΥ̓ ΡοΟΠΙΡΟΊΙ5. 

--- Νεφελοκοκκυγίαν, (ὐϊοιι-εἰοοοίοισπ. Ταιοίδη, ἴῃ ἢ]5. ἃ Πη1185- 

ἴησ νοῦ, οι Ηἰβίοτίς, ({πΠ6 οὐἱσίηαὶ οἵ (ἀν ου 5. ̓Τταν- 

65.) γϑίθυβ ἴο {Π15 ρίαςθ. 

894, 895. Θεογένους, Αἰσχίνου ΟΥ̓ 1τΠ6 ἔοττηθυ οὔ {Π656 

Ραιβοηᾶρσθβ, ΒΟ οἵ μοῦ ὑγοτθ Ὀοδβίθιβ οἵ υγθα ἢ ᾿ ὨΙοἢ 

ἴον αἰά ποὶ ροββθββ, ἴῃ6 Ξομο αβί βαν8, ---- “ Λέγεται, ὅτι 

μεγαλέμπορός τις ἐβούλετο εἶναι, περαΐτης ἀλαζών, ψευδόπλου- 

τος. Ἐκαλεῖτο δὲ Καπνός, ὅτι πολλὰ ὑπισχνούμενος οὐδὲν ἐτέ- 

λει. Εὔπολις ἐν Δήμοις ἢ : ἀπά οἵ (Π6 ἰαίζθυ, ---- “ Οὗτος πένης, 

θρυπτόμενος καὶ αὐτὸς ἐπὶ πλούτῳ." 

10 
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826, 827. ΤἼΏ6 Ὀτασσίηρσ 15 ηραυΐοα 16ϑιησὶν, δηά ἰὴ ἃ 

Βυτηοτοῦβ ΒῃΠΠπσ᾿ οἵ 1ΠπΠ6 σοηῃβίγποίοη, ἴο [η6. σοάδ, ᾿ηβίθδά 

οὗ ἰο 1π6 σϊδηί5Β. ΓΠΘ ρίαϊη οἵ Ῥμίοστα ννὰβ ἴῇ ΤΉχδΟΘ, 

ὙὙΠΕΓΘ [ῃ6 ροοϑίβ ἰδϊα 1ῃ6 βοθῆθ οἵ {6 πυνίμϊοαὶ σοηῆιϊοί 

Βείνβθῃ {πΠ6 σοάβ φῃὰά σ᾽αηΐβ. Δσοογχάϊησ ἰο Ηροτγοάοίμ, 

ΡΉΪΕ στα νγᾶϑ {πΠ6 ἀποϊθηΐ παπη]6 οἵ Ῥαδ]θηθ {ὙΠ]. 1298), ἢ 

γΥ ΒΙΟἢ [Π6 βίαίθηθηίΐ οἵ ϑίγαθο ἄσγίθθβ. 

8299, Πολιοῦχος. Γαίγοηῃ ἀεϊίῃ οἵ ἴμ6 οἰἵγ, 85 Αἴπϑθμα νγᾶ5 

αἱ ΑἸΠ6Π5. --- πέπλον. ᾿ΓῊΪΒ5 τνὰϑ {Π6 βϑουθα 5ῃδν], ΟΥ̓ Τηδῃ- 

1.6. θοΥΠ6 ἴῃ {π6 Ῥϑῃδίμθηδις ριο θβϑίοη ὉΡ 1Π6 ΑΟΓΟροΪ 5 

ἴο 1Π6 Ῥαυμθποη. [{ πγὰβ συτουσῃΐ Ὀγ 1Π6 ΑἸΠΘηΐϑη πηδὶά- 

65. ἃηἀ σογοῦθα ψ ἢ ἤσιταβ σταρυθβθηίησ πο] ἀθηΐβ 'η [Π6 

γα τΠ108] ἀοοουηίβ σοηπϑοίθα 1 1Π6 ΠΙβίοτυ οὗ 1Π6 σοάά655 

Βουβο Βδργθβθηίαιοηβ οἵ [Π6 ΡΓΟΘΘΒΒΊΙΟη 5{Π] αχιβί ἰὴ {Π6 

ΤΟΠΊΔΙη5 οὗ {[ῃ6 [6 Ζο5 οἵ ἴπ6 Ῥδυίπθηοη., τ ΠΙΟἢ ἤᾶνθ θη 

οἴϊδη ρα! 5ῃ6 4. Ασοογάϊησ ἴο 5ῃηΠ, {Π6 16 15. ἃ ἥσυχο οὗ 

Αἴπθπα ἴῃ {π6 Ὠνοβάθη Μυβθυμη, νθαυησ ἃ Ραρία5. ψΠΙΟῆ 

τορτεβθηίβ {Π6 ΟἹν προ σοάβ σοπαπθτησ [πΠ6 σδηί5Β. ΤῊΘ 

ΔΙ] υβίοη ἰο 1Π6 ΡεΈρ᾿ι5 ἴῃ βοῇ οἱοβέ σοηηθοίοη τ] [5 

[Δ 016 τηδῖτοσ 1 ρυ θα ]6 {μαΐ 1Π6 ροοϑΐ μά βθθὴ [Π6 Ὑβ 

50 ]6ο ργθβουνϑα {Π5 1ῃ ἃ μου οἵ τί. 

890. πολιάδα. ΤΠ δριτποί οἵ Αἰμθμᾶ ἃ5 ἴπ6 σοάάε655 οὗ 

1Π6 οἷν. 

899, 8399. πανοπλίαν... . Κλεισθένης. 'ΓΠΘ ΟἸΓΟυΤηβίϑ 68 

(παἰ Αἴμθηα Ῥο]ϊὰβ ννὰ5 τεργθβθηΐθα σῇ ἃ σοχηροίθ Βαϊ οὗ 

ΔΥΠΊΟῸ σᾶγα [Π6 ρΡοδί 8 ορρουϊπηϊν [ῸΓ ἃ ΒΔΓ 5} ὍΡΟῊ [Π6 

οἴδυηϊηδου οἵ {Π15 ποίϑα ργοῆ!σαία. 

894. Πελαργικόν. ἼΠΟΙΘ ν͵ὰβ ἃ ρογίοη οὗ {Π6 δηοίθηΐ 

νγ8}} οὗ {πΠ6 Αοσόρο β οα]]6 4, δοοοτάϊησ ἰο Ηροτγοαοίαβ πὰ 

ΤΠυονάϊάθβ, {πΠ6 εϊαδσὶο νγὰ}}, ἀπά ροββίθ]ν, αἷβο, 16 

Ρεϊαγρῖε, ἃ5. ἴπ6 Πελασγοί 5661 αἷἰβο ἴο ἤἢᾶγβ 66 5ΒΟπη6- 

{ἰπ|65 ΚΠΟ ὉΠΑΘΥ [ῃ6 Πᾶπη|6 οἵ Πελαργοί. Αἱ δὴν ταΐβ, 

1η6 ροδί ἢᾶὰ8 ἃ οῆϑηςσθ, βεἰἀοιὴ ποοϊθοίθά, οὗ ραπηϊησ ὑρ- 

ΟὨ ἴῃ τϑϑϑιηθίδησα οὗ ἴῃ6 πᾶϊηθ ἰο ἴπΠ6 ψγογὰ πελαργός, 
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βίον; ἃ πδηιθ, ἱμογοΐοτθ, ψν 6 }} ξυπθά ἰο [Π6 γγ8}}5 οἵ Βιγά- 

ἴον. 

897. "Αρεως νεοττός, {ἢ} εἠίεκεπ οΓ Ατ68. 

838. ἐπὶ πετρῶν. Τῆι Ῥείαβοϊα νν8}} νγὰβ οὔ {6 ρῥυβοῖρ- 

Ἰίουβ 5:46 οὔ {μ6 τόοῖν Αστορο β. ὙΠ6 ΞΟ αβί 5αν5; --- 

ἐς Δίδυμός φησι τὸ Πελασγικὸν τεῖχος ἐπὶ πετρῶν κεῖσθαι. 

Ηδτα 1ῃ6 Ῥεγβίδη Ὀἰγά, [Π6 σοοκ, ἃ5 θεϊησ πιᾶτίαὶ πα ρυρ- 

πδοίουβ, ψγἃ5 ἰο ἄνν οὶ] απ ἀσίδηα τπ6 οἰίδαοὶ. 

899 -- 847. Ῥεἰβιῃϑίαϊγοβ ποῦν Ὀ145 ΠὶβΒ σοτηραηΐοη ἴο 

τηουηΐ [Π6 δ[Γ, 8η4 Πδὶρ {π6 Ῥυ!άθτβ. Ηθδ 15 ἴο σδυτν 186 

ΤΌΒ]6-ϑίοηθ (χάλικας), ἰο 5:10 8η4 τὴῖχ [Π6 τηουίατ (πηλὸν 

ἀποδὺς ὄργασον), ἴο ΠΑΙΤΥ ᾧὕρ 1ῃ6 Ποά (λεκάνην), ἀπά, ἔοΥ [Π6 

58 Κα οὗ ἃ {π||6 γατὶ δίῃ. ἴο ἰυτη}}] 86 ἀοννῃ ἴμ6 Ια ἄθν. ““ Θαϊα,᾽ 

β8γ5 ΒΙαγάδθβ, “"δΠαυδπάο 14 ἐβαϊοδπίθυβ ἴῃ ΒΟ μάθη 60 

θατη (1. 6. 5681) οἱ ἀδβοθπάθηδο δοοί αι." ΓΠΘη ΠΘ 15 ἴο 

566 ἴο Ππανίησ [Π6 56 πίγ]65 βίδοηθα ; ἰοὺ ἰακ σᾶτθ ἃπηὰ ΘΟΥ̓́ΘΓ 

1Π6 δι 6 15. 50 {παΐ [Π6 ὑνουκιηθη τηδῪ αἰ νγανβ πᾶν τα ψ ΠΠ]η 

ΤΟ ΘΟ ; ἴο τὰη τουὺηά, νν ἢ ἃ {Ππ1|6 Ὀ6}}. ἰο Κϑαρ ἴῃ6 βθῃΐηθβ 

δἰοσί. "ΓἢΪΒ νγὰβ {π6 ἀυίν οὗ [Π6 οἴοθιβ. ὅεα Τπαογά. ΠΥ. 

1955. ΤΠοη, Ὀ. νὰν οὗ τοϊ!θῦ, μ6 15 οἱ ἰο σεί ἃ πὰρ ΨΠῃθη- 

ΟΥ̓́Θ Π6 οδη. Ηδθ [5 αἶβο ἴο ἀδββραίςἢῃ ἃ ἤουαϊά ὑρ ἰο ἴπ6 

σοάβ, ἀπ Δποίμου ἀονγῃ ἴο τηθῃ ; 8η64., πανίησ αἰϊοπάρα ἴοὸ 

[8656 γδυϊου5 οὐήθυβ, Π6 15 ἴο σοίηθ ὕῬδοῖκ ἴὉΥ ἔγθβϑῇ ἀϊγθοΟΏ5. 

848. Οἴμωζε παρ᾽ ἔμ. Ἐπ ΠΘΙρΙ 465 15 ναχϑά αἵ ἴπθβ6 ογάθυβ. 

Ηδ σῖνθβϑ υἱίθγαποθ ἴο ἢἰβ νϑχαίΐϊοῃ Ἰοσοβοῖυ, ὈῪ γϑρθαϊϊησ 

1Πη6 Ἰαβὶ ννογάβ οἵ Ῥεβιβι ῃεία! οβ, παρ᾽ ἐμέ. ἴῃ ἃ ἀἰΠδυθηΐ 5686 ; 

8δη4 Ἰηδίθδα οὗ [π6 τἰβυ8] (οστη οἵ ρο!θ ᾿ἰθανθ-ίακίησ, χαῖρε, 

Π6 σγαπλθ 65 ουΐ, Οἴμωξε, φσὙΟΩΉ, τς 1)ευϊΐ ἰαζε ψοιι, παρ᾽ ἔμ᾽, 

οΥ αἱ! 1 εαγο. 

801. πέμψοντα τὴν πομπήν, τοῖο 5]ια σοπάπιες ἐπα ῥγοσα8- 

δο0Ή. '. 6. 1Π|6 το]! σίουβ θυ οηἶθ5. σοηηθοίθα νυ ἢ 1Π6 οΥ- 

σαηϊΖαίϊοη οὗ {Π6 σογηγηοην ΘΠ). ἃ Πα 115 σοΟηΒθογαίίοη ἴο (ῃ6 

σού. 

802. Παῖ. ... χέρνιβα. ἼῊΘ Ξουναηΐβ ἅτ αἰϊγθοίθα ἴο 
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[4 Κ6 ὺὑῷ [πΠ6 Ὀαβκοί ἀῃὰ [ῃ6 ονοῦ. ϑαγβ Βοίῃο, --- ““ Μοπαϊΐ 

Β. βδοουμπάσηα Αρτγθβοῆ. Δμπῖη. δα Αὐβομυίατῃ {. 1, Ρ. 509, 

564.. οἱ Πάᾶννθβ. Μίβο. Οὐῖ., Ρ. 9280, αἴρειν κανοῦν 6556. ΔΠΕΥΥ͂Θ 

οαπῖϑίγιηι, 564 αἴρεσθαι κ. ἐά ρογίαπαάιληι ἔπι ροηῖρα 5ι15ΠἼΡ67Ὲ, 

οἱ παῖ, παῖ, οἷα... ΑἸΟΙ ρῖὸ ῃοὺ ὦ παῖδες (561Υν1), ὑμῶν ὅ μὲν 

αἰρέσθω τὸ κανοῦν, ὁ δὲ ἕτερος τὴν χέρνιβα. --- ὅςῇ.: τὴν χέρνιβα. 

Τὸ ὕδωρ. ---- Β.: τὴν χέρνιβα ἃρ. ΗΠ. 6556. δαυδιὴ δά δθία- 

Θη4α5 γηδηῖ5, χέρνιβον ἀυιΐοτη νὰ5. 40 δαὰᾶ 116 σοΟπ  ΠοίαΥ, 

ἀοσυθταηΐ ἸηΐουρρΡ. ΡΟ] ποῖβ, Ρ. 1292, Πος ἰδίῃ ἰοσο χέρνιψ 

ΡΙῸ χερνίβῳ Ροηὶ νΙἀθίαν (ΡῈ Γ ΞυπΘοαοο 6). 

859 --δ00. Αδσοοτγάϊησ ἰο {πΠ6 ομοιιαβί, {Π6568 11π65 οὐ {Π6 

σΠΟΙ5 816 ἃ ρΡᾶτοαν ὕροη ἃ ρᾶββᾶσα ἴη {πΠ6 Ῥείθαβ οἵ βορῇῃ- 

οΟἶ68. --- Πυθιὰς βοά, ἐΐε ᾿νέμέαη, οΥν ; [παᾶϊἰ 15, {πΠ6 Ῥεθδῃ. -- 

Χαῖρις. 'ΓΠ ΙΒ ννᾶ5 ἃ ροοῦ ΓΠΘΡαη ρΙροσ. Πα ϑομο αβί 58 Ύ5, 

-- “ Ὡς αὐτομάτως ἐπιόντος αὐτοῦ ταῖς εὐωχίαις. Ἢν δὲ ὁ Χαῖ- 

ρις οὗτος κιθαρῳδός, καὶ γέγονεν αὐλητής. Μνημονεύει δὲ αὐτοῦ 

καὶ Φερεκράτης ἐν ᾿Αγροῖς: φέρ᾽ ἴδω, κιθαρῳδός τις 

κάκιστος ἐγένετο (δ) Πεισίου Μέλης, μετὰ Μέλητα. 

β΄. Ἔχ᾽ ἀτρέμας ἐγ᾽ ὧδα Χαϊρὶς.᾽" 

869. κόρακ᾽ .. . . ἐμπεφορβιωμένον.: ΓΠ6 ΡΙΡΕΥ ψ»ὰ5 ἃ 

οἴονν, 1. 6. [πΠ6 δοίου. τβργοβθηίθα ἃ οσονγ ὈΥ ἀδοκίησ δἰτηβοὶ 

ὙΠ ἃ οἴου 5 ῃΠοδᾶ, Ηδ αἶβὸ ὑοῦ ἃ τῃοθίῃρΙΘ 66, ΚΘ ΔΗΥ͂ 

ΟἴΠΘΡ ΡΙρδῖ, 8η4 50 δβϑίοηϊβῃβα Ῥειβίῃϑίαϊτοβ. Βγ 1Π6 οὐἀάϊν οὗ 

(ῃ6 σοΙη ΙΠΔίΙΟΗ. 

ΤἼῊΘ 5οθηθ {πὲ {Ὁ]]ονν5. 15. ἃ ἀδυὶησ Ὀαμ]Θβααθ ὉΡΟῚ 1Π6 

5ΒΟΥΙΟΙΔ] συ θη η 65 οἵ {[π6 ΑἸΠΘηΙΔΠ5 ἴῃ θυ] αησ [Π6 ἔουῃ- 

ἀδίοη οἵ ἃ πον οἰΐγ. ΤΠ ρυϊθβί Ιὰν 5 ἴη6 οἴδυιησβ ΠΡΟὴ [Π6 

1187, ἀπ [Π 6 ἰγοῖθϑ ἰΠ6 πον σοάβ, θαριπηΐησ, δοσουάησ 

ἴο συδίοπι, ἘΠ Ἑστία (ΒΙτα-Υ̓ 658). ἃ πα Δρρ νη ἴο {Π6 ὈΪ5 

ΘΡ᾿[Π6ί5 ραγοαϊϑα ἔγομι {Π6 βοίθ πη ἀΘβι σηδΊΟη5 οἵ [η6 4611165. 

Ομ6 οδῃ 5ΟΔΙΌΘΙΥ ᾿Π]ΔΡΊΠΘ ἃ ΤΠΟΤ6 ὈΠΒΡΑΥΙΠσ δἰίδοϊς ὉΡΟῚ {Π6 

το σίοη οὐ [Π6 5Βίαίθ. 

869. Σουνιέρακε. 'ΓΪ5 15 [ΚΘ [τΌτὴ Σουνιέρατος, ἃ ΘΡΙ οί 

οἵ Ροββίάοη. 



ΝΟΤΕΒ. 177 

870. Πυθίῳ. ““ ἘρΙ[Πεία ΑΡΟΙΠΏ15 {ΠΡ Ὸ ον οηο, αὶ Αροὶ- 

Π1η1 βᾶσϑυ δϑί. [,δίϊηα δυΐθμι ἰη Οτίν σία ᾿ηβαϊα, απ: ἀπὸ τῶν 

ὀρτύγων, α οοἰκγπίοϊδιι5 ἀϊοῖα οϑί, Αρο ποτα ρβρουϊ οἱ Π[]18- 

Πᾶτη.᾽ ΒοΥσίου. Τὸ ψΒῖοὶὶ ΒΙαν 65 8465, ---- “ 1αἴοηα ἸσΊτΥ, 

υοδα τη] ]16Γ 6βί, ὀρτυγομήτρα ἀϊοϊίατ, αἱ 4ιεΒ ἴῃ Οτίν σία ἰηβαϊα 

ΡΘρϑσοσῖ; αυοδά ἃν]β δβϑί, 418 σοί γηὶχ ἸΏ σΘη8.᾽ 

872. Κολαινίς. ΑΟπδῖηθ πᾶ θ᾽ ΒΙΟἢ ΑΥΐθ 15 νγὰ8. ΨγΟΓ- 

ΒὨΙρΡΡΘα ὃν 1ῃ6 ᾿Ἰπῃ8Ὀ]Δηῖ5 οὗ Μγυυῃηαβ, δὴ ΔΙΠθμίδη ἀθιηβ 

οὗ 1Π6 {16 Ραπάϊοηϊβ. Ῥαυβδηϊαβ βρβᾶκβ οὗ ἃ ψοοάθηῃ 5ίδί- 

6 οὗ [η6 σοάάα655, ὕπά θ᾽ {158 Δρρβ!]αίίοη, ΒΟ ἢ οχιβίθα ἰὴ 

1Π6 αἰδίτιοί οὗ Μυυγπυβ ἴῃ Πἰβ ἀν. ὍὙΠ6 ἸΟΚα ἀροη [Π6 

ΡΔΙΌΠοΙηδ 518 θοίνγε θη Κολαινίς αηα ᾿Ακαλανθίς, α σοίαβπεῖι, 15 

Ποΐ ΥΘΙῪ ροϊηίθα. 

879, φρυγίλῳ Σαβαζίῳ. ῬϑαθαΖίιβ νγὰβ [ῃ6 πᾶτηθ οἵ 1ῃ6 

Ρηγυσίαη Βαοοῆυβ. Φρυγίλος, α σπαβίποϊι, ᾿ῖ5 ἃ ῬΡαῃπίησ 8}1ὰ- 

Βίοῃ ἰο {η6 ῬΏτΤΥ σΊΔη5. 

875. Κλεοκρίτου. 'ΤΠΪ5 ᾿πἀνιάτπι8] 15 τηθηΠοπθα 1π [ῃ6 

Ετοσβ (1437) 85 ἃ ἰαῦσθ, ἤθᾶνυ ρϑύβοῃ, δηά 115 15 1Π6 τβᾶ- 

500 ΨΥ αἰ βί μθίδιτοβ τηακθβ [Π6 οδέγίον τηοίῃου νυ θθὶθ δπὰ 

γτηοίΠου οὗ ΟἸθοουταβ. 

877. αὐτοῖσι καὶ Χίοισι. ΤΠ6 ΟΠ Π5. ὑγουα ἀβϑία! 4}}165 

το ἴΠ6 ΑἸΠΘπΙδη5 αἱ 1π6 θοσϊπηϊησ οὗ ἴῃ6 Ῥϑ]οροηπαβίδη ΨνΆΓ, 

δηἀ δ οἴποσ {{π|ὴ5. ΥΥ̓μογθίοσθ, δοοοσάϊησ ἴο {Π6 βίαϊθιηθηΐῖ 

οὗ [6 Πἰβίουϊαπ ᾿ΓΠθοροιρυβ, σαοίοα ὃν 1ῃ6 Ξξομο δαβί, πον 

ΓΘ δοοσυβίομηθα ἰο ρῖᾶν ἰο ἴπ6 σοάβ, Χίοις τε διδόναι ἀγαθὰ 

καὶ σφίσιν αὐτοῖς, ἰο δεδίοιυ δ] 55ῖη 55 ὁπ ἐδ Οἠέαπβ απά ὁπ 

ἐϊιοηιδοῖυο5. 866 ΤὨμιονά. ΤΥ. 51. ἘΌρο] 15, αἶβο αυοίθα ὃν 

τῆς. ϑο πο] αϑί, μὰ5 1Π6 ΤΟ] ον ησ [1Π65: ---- 

«ἐ Αὕτη Χίος, καλὴ πόλις " 

Πέμπει γὰρ ὑμῖν ναῦς μακράς, ἄνδρας ὅταν δεήσῃ 
΄ - “ Φ μὰ] Καὶ τἄλλα πειθαρχεῖ καλῶς, ἄπληκτος ὥσπερ ἵππος. 

878. Χίοισιν . . . . προσκειμένοις. 'ΤῊΘ ΤΩΔΠΏΘΓ ἴῃ ὙΥὨΪΟἢ 

Ῥαἰβιμῃϑίδιτοβ βρθᾶκβ οἵ 1π6 οὐυβίοιη οἵ αἰνγαγβ δαάϊησ {ΠῸ 

10" 
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ΟΠίδηβ ἴῃ ΡΌΡ]1ΙΟ ΡΥΆυ Υ5. 5Πονγ5. 85 ἴΠ6 σοτητηθηίΐδίουϑ 0761] 

τοιηδτῖς, {Παᾶΐ {Π61} ΠάΘ] ν νγὰβ ἃ 5Ὸθ]6οΐ οὗἉ ἸΓΟΠΙΟΔ] σογηγηΘη- 

ἀδίίοη. ἀπά, ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἔδοΐ, “τη πη !αίοθὶν αἰΐου 1Ππ6 ἀἸ5ᾶ5- 

[615 οὗ {Π6 Ξ'1Ο Πα η Ἔχρθάπίοη, [Π6 ΟΠ 8 η5, ἰοσθίμου ἢ 1Π6 

Εν Πγεθδη5, ϑγθηΐ ΟΥ̓ ἰο {πΠ6 ,ἀσραεοιηοηΐδηβ. 5Ξ'66 ΤΠὰ- 

ογά. ὙΠ]. 4. 

879 -- 888. ΤΊ ὈΠ45 Ἰοϊηθα δἃ5. πθύοθϑ ἴῃ ἴῃ6 Ἰηγοοδίοη 

ΔΙῸ : ---- πορφυρίωνι, ἐΐ6 Ῥογρἠυγίοη, (ρατρ᾽ τναίθυ- ο ν]). ---- 

πελεκᾶντι, ρεϊϊοατι., 51}}} 8116 4 ἴῃ ατεαθοθ πελεκάνι (1Πη6 είεεα- 

πιι58 ογΐβριιδ; 5686 ὕοῃ ἄθσὺ ΜἅπΠ]6, ρ. 192, ῆο 5αν5 [815 νγᾶϑ 

[ῃ6 ΟἸΪΥ Ρ6᾽Ιοδη Καονη ἰῸ {Π6 δηοϊοηΐ ασθθῖβ, δηα 1ῃαΐ 1{ 15 

ΥΘΥΥ ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἴῃ ατθθοθ ἰΠγοῦσῇ [ῃ6 γγ Π016 γϑᾶτ, ἔγοαπθηίησ 

ΘΒΡΘΟΙΔΠν [Π6 ἰακο5. ἃ η ἃ βυναῃηρ8). ---- πελεκίνῳ, ἐδ ΒΡΟΟΉ, ΟΥ̓ 

διουοί-ὑτ1 (ΓΕΙαίαίοα ἰδιεεγοάτζιδ, νου ἀον ΜΆΠΙο, Ρ. 118). 

- φλεξίδι. ΓΠΙ5 ΙΒ σοηβιάθσθα δὴ ὑκηονῃ Ὀἰτά. ΠῸ 

ὨδΙη]6 ἄοαθβ ποΐ οσοὰῦ ἴὴ Ατ᾽βίοι!θ. ΕἼΟΙῚ 115 δἰυηποίορΥυ, 

Πουνθυοῦ, ἴ πλαϑέ ἤᾶγα θθθη ὈσὨἰ-οοἰοσθα. [1 νθηΐασα ἴο 

βασσοβί [Παὶ 1 τηᾶν θ6 οπ6 οἵ {πΠ6 ὈΙοοαἤπομθβ, 8πα ΡΙῸὉ- 

ΔΌΪν [η6 υγγἠιία δογίπιβ, οἵ ΠΟ ὑοη ἀοΥ Μάμ]6 βαυ8, 

--΄ 115 γΘΥῪ σΟΠΏΠΟΙ 1 ΟἼΘΘΟΘ, Ὁ ΠΘΙΘΥΘΙ {Π6 Υ6 76 ἔπ π1|- 

ἴ1665. [{ ἈΒΒΌΠη65 ἴΠ6Τ6 Δ δχίθσηδὶ ἤεγν " (φλεξίς) ““ΟΥ̓́Ιη- 

[656 σοἰογησ, ἴη δυΐατηη δηα υν]ηΐθυς 11 γα μά θυβ θοῦ (Π6 

ΒΟΠΔΥῪ ΠΟΙ ἀβ ἴῃ σομρδην ΜῈ ᾿Ιηηδί5 ἃ Πα συθθηῇπο 65." 

(Ρ. 460.) ---- τέτρακι, ἐΐα Ποαΐϊἠεοοίς. ---- ταῶνι, {6 ρεαεοοΐ. ---- 

ἐλεᾷ, ἃ ΙΓ τηθη!Ποηθα Ὀγν Ατὶβίοι!θ, ἩΐΪβι. Αη. ΙΧ. 16. 9, δ5 

ἢανίησ ἃ ρἰθαβϑηΐ γοῖθσθ. [{5 Παθιῖβ, ἃ5. ἀθβουιθθα Ὀν ίμη, 

ΘΟΙΥΘΒΡΟΠα ΜΠ (ῃο56 οἵ [Π6 αἸΡΡου, οὐ νγϑίθυ: ουβϑὶ, τυ ὨΙΟἢ 1 

ΡΙΌΡΔΌΪΥ 15. --- βάσκᾳ, ἐδ ἐδαΐ ; Ῥγοθδθὶν τ1Π6 “4πα58 εγδεεα, 

ἀΘβουθθα Ὀγ ὕοῃ ἀν Μάμ]6 ἃ5 θοϑϊησ σαηα ργϑίίν ἔλθ Εν 

Ϊη ἀταθοθ, ἴῃ [ῃ6. ΨΊΗΙΘΥ. ---- ἐλασᾷ, ἃ ποίπον ἀηκηοννῃ δΙτὰ : 

θαΐ το ἴΠ6 σου ρΔΩΥ Μ ΠΟ Π6 θορβ ΠουΘ. Π6 πγιϑέ μᾶγ6 

ΔΗΊΠΠΠ165 ἢ [Π6 ἐοεαί. "ΓΘ πᾶιηθ νου] βθϑίῃ ἰο πιθϑῃ ἐδ 

πιαῦ ἢ. 67, ΟΥ ἀγῖτο7᾽, ἴγογη ἐλαύνω. Ῥτοθδῦϊν τ 15 1π6 ΒΠΙΘΤΗ 

( γάρα 5ἰεἰ!αγὶ5). νυ ἢ, ἀοοοτάϊησ ἰο ὕοη ἀεν ΜΏΠΙ6 (Ρ. 



ΝΟΤΕἙΙ͂, 119 

116). 15 ἰοπ πα ἴῃ ατθθοθ 81} [πΠ6 γϑᾶῦ τουπηα. [5 δἰπίμ65 ἀπά 

ΤηοΥ ΘΙ ηΐβ5 816 5}ΠΠὺ} 1Κ τῃο56 οὗ ἃ βοϊ 16 Υ οἡ [Π6 τ δτΟῇ. ---- 

ἐρωδιῷ, ἐΐ6 ΠΟΥΟΊ.. ---- καταράκτῃ, ἃ. Ὀϊγὰ ἀαβοτιθαα Ὀν Ατ]βίοι!ο, 

Ηἰδβι. Απ. [Χ, 12. 1, δ5 Πἰνίησ οὐ 1Π6 568. δπᾶ ἀἰνίησ δπά 

ΤΟΠΊΔΙΠΙησ ἰΟησ ὉΠΩΘΙ νγαίθῦ ἢ σοιητηοηΪΥ, θα ἸΠΟΟΙΤΘΟΙΪΥ, 

ἰτδηβίαίθα σαηθί. [Ιΐ 15 ἃ αἴνθῖ ἃη τηᾶν 6 οδ]]θα εἤεαγ- 

τραίο 7", ΟΥ̓ 5ἰοΥ1ι- εἰ γεί. --- μελαγκορύφῳ., {ἢ6 ὑ]αεϊ-Πεαἀοα τραγ- 

θ 67, οΥ ὑϊαοῖ; εαρ (ϑνίοῖα πιοϊαποοσορ]ιαϊα). ἡ οβα Πα 115. 816 

ἀθβουιθοα Ὀγ ὕοη ἀογ ΜἅπῃΙ|6 (ρ. 71). ἀπά πιοπίοπθά βονοσαὶ 

{Ππ165 ΒΥ ΑὙὐἸβίοι!θ ; βουηθιίγηθβ οα]164 ἐλ πιοηΐς. ---- αἰγιθάλλῳ, 

ἐπι ἐϊέμιοιιδ6. οἵ ἡν ΠΙοἢ Α σἰβίου!θ γηθητοηβ ἴἤγθ 6 βρθοῖθϑ (Ηἰβί. 

Αη. ὙΠ]. ὅ. 8). ρτόθαθὶν ΖΕ σἰ]ιαϊϊι5 ροπαμηιβ. 8:6 ὕοη 
ον ΜΏΠΙο, ρΡ. 48. 

884. Παῦ᾽. παῦσαι. ΟὔδοΙνα (μαΐ (ῃ6 δοίϊνθα δηᾶ τηϊά- 

416 ΤΌΣ ἃ16 υϑο6α Δρραύθηῖν ψΠ Πουΐ ἀἸβεποίίοη. ---- ἐς κό- 

ρακας, ἃ Ἰυα]ογοῦβ ᾿πἰγοάποίίοη οἵ ἃ σοϊημηοη ΠΏΡΙΘΟδοη, 

βασσαβίθα ἤοτα Ὀν {Π6 ᾿Ἰηγοσδίίοη οὗ 50 τηδην ὈΙχά5. 

885. ἱερεῖον, ἐπ υἱοίηι νν ὨΙΟἢ (Π6 ῥυτὶθβϑί 15 ἀθοὰΐ ἰο βδουῖ- 

ἤσ6 ; [Π6 581ὴ6 85 ἴῃ6 προβάτιον ἴῃ ν. 88. 

8817. τοῦτο, 1. 6. ([ἢ6 νἹοί! τ. 

890. ΤΠ ρτίθβί, ογάθγυεα αὐγαν Ὀν Ραββί ῃθίαϊγοβ, ομσησοβ 

Π15. ἴχψηθ, 8ἃΠ4 ῥΓΟΠΊΪβθ5. ἴο ἴπγοκθ ΟὨΪΥ Οη6 οὗ {π6 σοάβ. 

“ς ΒΟΠΠοἰτα5. ὨΙ ΓΙ ΓΌΤη,᾽ βὰγ5 ΒΙαν 465. “" Π6, οἰτὰ 58 υὶ ρογᾶ- 

σθϑηα] ΡΒ Πθίξθσο τηδηάαΐα, ἴρβα πα }]1ὰΠ0 δχίοσθιμη ρδυίθιη 

Βα ζατιιβ 5... ϑασογάοι δηΐμη νἱοίϊτηςθ τ  ψαΐθθ αἱ οἱ ρθ  ἶθ 
βοίβθαηίΐ ἀδυὶ.᾽ 

897. Τένειον καὶ κέρατα. Τιϊτο {Π6 ΕΣ ΠΟ] 5ἢ δκῖη απα ϑοπε. 

899. [π᾿ 1ῃ6 δηΐου! ηηρσ ΒΟ πη νΠΙΟἢ [Ό]]οννβ, [Π6 ροοὶ 

᾿πάα]σθβ ἴῃ ἃ ρ]θαβαηΐ νϑίη οἵ βαΐίϊγθ αἱ ἴΠῃ6 θρχρθῆβθ οὗ τῃ6 

ἰγυῖσ δηά αἰ γταιηθῖο ροοίβ. ΓΠ6 τθϑάθυ οὔ [π6 ΟἸοι 5 νν}}} 

ΤΘΙΏΘΙΒΘΙ 5ΘΥΘΓΆΪ ραββασθβ ἴῃ {Π6 58 Π|6 5ρι τ ἴῃ {Ππᾶΐ ρῥΪαν. 

Βοίοτθ [πΠ6 σοπβθογαίίηρ ΘοΥ ΘΙ ΟἢἶΘ5. τ {αἰ γν σοπιρὶοἰδά, 

ΟΠ6 οὗ {πΠ656 θ8|1 4- πποησοῖβ υτῖνθβ, ἢ ἢ αἰ γ ταυηθῖο ν υβ6 5 

οαἱ ἀπὰ ἀτίαα ἴῃ ΒοποΥ οὔ 1π6 πον οἷν. ὙΠῸ τοαᾶθυ Μ}} ποίο 
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[ῃ6 διηυβίησ τηοοῖκουν ὈΥ ΨΠΙΟῃ 1Π8 Ροβϑί Ἰηἰτοάποθβ (68 

Πουῖς ρθουν 65. οἵἨ βίν]β, ἃη4, ἴῃ φϑηθυαὶ, 1Π6 ᾿γυῖοαὶ 

γτηονθιηθηί ουύθη οὗ Ριπμάδυ Πἰμηβο.. Ρϑιβίῃϑίαιτοβ τηθϑίϑ 

Πΐτα ὙΠ δϑίοπιβῃγηθηΐ ἀηα σομπίοιηρί. 

906. κόμην ἔχεις. [ἴΐ νγᾶὰβ {Π6 [Ἀ5ΞΠΙΟη διηοησ [Π6 γψουησ 

σθηθθίηθη δ ΑἸΠΘη5 ἴο γ αν ἰοὴσ Πα]. 66 ΟἸουάβ. Βαΐ, 

οἵ σουτβθ, ἴπ6 βίανεθβ σου] ποί 6 δ] οννθα το ᾿τηϊαΐθ {ΠΘ η. 

ΤῊ ροεί 6815 Βἰτηβϑ! ““ 1η6 θυβυ 5βίανϑ οἵ [η6 μβοπϑυ-ἰοησαρά 

Μυπε8.᾽ 

907. διδάσκαλοι, ἐδαςΊιογ5. ἴῃ ἀταγηδίιο δῇδιγβ, [η6 διδά- 

σκαλος Μγὰβ5 ΡΓΙΟΡΘΙ͂Υ ἴΠ6 οη6 ὙΠΟ ἰγτ8]η64 [Π6 σῃοτὰβ ἃηα [Π6 

δοίουβ, 84, ἃ5. 1Π15 νγὰ5 ἀσῃθ ῃοϑίίυ Ὀγ {π6 ροσί Βἰγηβο ἢ, τὶ 

8150 πηθδηΐ [Π6 ροθϑί. 

910. ὀτρηρὸν λῃδάριον. ΒΥΌΠΟΪΚ 5805, --- “ Ροθίςβ δι σα] χὰ 

ὀτρηρόν Ἰοσο56 γνοσαΐ, 418 οτδί τετρημένον.) (ΟΟΔΥῪ ἰγδηΒ]δία5 

{π6 πο, ““ Ττοίῃ, δῃὰ ἰῃγ 1Δοκοί ᾶ5 566 ῃ 567Ύ166, ἰοο.᾽ 

Τι 15 85 1 [ῃ6 ροθί μά οδὶ]εὰ ἢιμηβϑι ἐμ λοίψ βογυαπὲ οὗ 

ἐΐ6 Μιιδο5. δπα Ῥεϊβϑίποίαισοβ. μὰ σϑριθά, “"μοὰ Παᾶβί ἃ 

Ποῖ Ἰδοῖκοίῖ, ἰοο.᾽ 

911. κατὰ. . .. ἀνεφθάρης; ΑΙ Ἰοσοβ6 ρα νϑίβίοη, 1ἢ- 

βίοδά οἵ ἀνέπτης, Θαμϊνα!οπί ἴο “ Υ̓ μαΐί {π6 ἀδθν} Ὀτοιρῃϊ 

γοὰ ἃρ ποτ ἢ Βοίπθ, πονγθυϑυ, βῆονβ [ῃδί φθείρεσθαι 15 

αἶβο 564, 1πΠου σῇ ἴῃ ἃ βοιηθνπαΐ αἸΠδυθηΐ 56 η56, ὑγΠΘΥ6. ΠΟ 

ΒΌΘΙ. οἷν ὑροη {Π6 νγονα 15 Ἰηἰθηθά. δ οἰΐθβϑ ἔγοτη 1)6- 

γτηοβίμθηδβ, Οοηΐτα Μ|α.: --- “ς Αλλὰ δεινοί τινές εἰσιν, ὦ ἄνδρες 

᾿Αθηναῖοι, φθείρεσθαι πρὸς τοὺς πλουσίους." 

919 --914. Μέλη, κύκλια, παρθένεια, Σιμωνίδου. (Οὐψοῖδο 

8015. ἰμαΐ 15, ΒΟῆησ5. βῃσ ὈΥ ΟἸΤΟΙΪΔΥ ΟΠΟΥΊ565 τουπα [Π6 

᾽ίατβ οὗ 1Π6 σοάβ, σθῆθγα! ν ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ΠΟ γ5ο5 ; πᾶ 

ΒΟΠσ5 50ησ 1η {Π6 58 ΠΊΘ ΤηΔΠΠΘΙ ΟΥ̓ ΟΠΟΙ565 οὗ τηδιάθῃβ, ἴῃ 

[Π6 σοχηροβιίοη οὗἨ πο ΘΙ ΠΟ η 465 Θχοθ θά. ΕῸΡ δῃ δχ- 

ΘΟ ]]Θηΐ δοοουπί οὗ {Π6 αἰἤδυθπί βρθοῖθβ οἵ ατθθκ ᾿γυῖοαὶ 

οοτηροβίίοη, 566. Μὰ]]ογ)5 Ηἰβίουν οἵ τοῖς Γἰογδίασθ, 

Ομαρίοιϑ ΧΙΝ., ΧΥ. 
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917. δεκάτην. 3366 ποίβ ἰο 494. 

919 -- 995. ΤῊϊ5. ρορίϊοαὶ ἢϊσῃϊ 15 1ἴπ Ἰπηδίοη οἵ ομϑ οἵ 

ῬΙηαδΥ᾽5 Ηγροτομοιηθ5. ὅϑὅ66 Ποηδί ἀβοη᾿β ΡΙπάδγ, Ρρ. 356, 

857. Πα ψοσάβ ἃτθ αἰβὸ δἰ υἀθα ἴο ὃν Ρἰαΐο, Ῥμεάσ8, 

Ρ. 296. }. 

924. Τεᾷ κεφαλᾷ, ““ πείι ἐμὶ εαρτἐϊ5..) ῬΙαν 65. 

925. ἐμὶν τεΐν. ὥἔαγβ ΒΙανάδβ, --- “" Μιὰ εἰδὶ. ἸοΥῖοθ 

ΡΙῸ ἐμοί, σοί. ΤΠ ται ο5 ᾿γτιἀθί, εἴ ρυεθοῖραθ ΡΙπάδτυχη, 

41 Πυπβηλοαϊ 1)ουίβηοβ. ἱπσουθθαηί. ἀραᾶ Ριπάδγαπ) τὸ 

ἐμίν [το 65 δϑί ἴῃ ρϑίοηῖθαβ, αὐ τηοπϑί ὥο ΠΟ βία. ἘΕἰ- 

ἀἴουϊα ἢἰο ᾿σὶαῦ τεΐν ροβί ἐμίν Ἰηΐασί αἰ υ τατηθίοιβ, 4885] 

Ροθίαπιη ἀοηδηάο 8]1410 Τπποτα 5:θ᾽πητθὲ Ὀαποίαοίασαβ 51} 

ῬΙΒιΠοίξουιιβ, ρτορίθυ Ἔχ πα σαυγηϊηδ, 4] 5. Θα ΟΘΙΘΌΓΔἢ5 

Ροδία σγαίίδη τ᾽ απ σι 511. 

926. παρέξει... . πράγματα, ιὐἱϊ] σῖυο τ|8 ἰγοιδῖο. 

921. ἙΕῤ. ... ἀποφευξούμεθα, ἴὔγιῖ658 τῦ6 5]ιαἰΐ σε γἱὰ οΓ 

μὖπι ὃν στυϊΐησ ἴηι βοπιει]ίηρ. 

928. Οὗτος. Λαάγαββθά ἴο δὴ αἰἰθπάδηί. ---- σπολάδα. ΤῊΪ5 

Ὑγ85 8 Οἰι5:46 σαττηθηΐ τη οἵ βκΊη. 

991 -θ40. ΤΠ νογάβ οὗ 1ῃ6 ροοΐ δῖ 51}}} ἃ ραγοάν 

ὍΡΟη Ρίηάαυ. ὥθα Π)οηδ  ἀβοηβ ΡΙπάδγ, Ρ. 897. 

“ἐ Νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται Στράτων, 
ΠῚ ς , Ω » , ὃς ἁμαξοφόρητον οἶκον οὐ πέπαται " 

ἀκλεὴς δ᾽ ἔβα. 

“ΤῊ 5 ἔγαστηθηΐ 15 ρατί οὗ τῃ6 βαῖηβ Ηγνυροσοόποιηθ ἃ5 1Π6 

ΡΙΘΟΘαϊησ, ἀπά ἰ5 ἀδγνοά ἔγομὴ [ῃ6 βᾶπηθ βοιτοθ (Ξ [0]. 

Ατιβίορῃ. ἂν. 995). [15 βίαίεα {παὶ Ηΐοτο πᾶᾷ σίνϑῃ [Π6 

τη] 65, υνἹ ἢ ἡν ΠΙΟἢ Π6 Πα πνοὴ {π6 Ῥυιδη υἱοίουυ ἴῃ 4168- 

Ἐοη. ἰο Πῖ5 σπαυιοίθου, ηῸ βθοιηβ ἴο Βᾶνθ θ6θὴ Ομ Ξίταΐοῃ, 

πα ΡΙπάαν Ποῖα θθρβ, ἴῃ ἃ τουπάδθοιξ τὰν, {παὶ Π6 ψ}}} 

δῖνθ ἰταίοη {Π6 Ἵμαυὶοί αἶβο: “ σἰγαίΐοῃ 15 {κ᾿ ἃ ΡθΊβοῃ 

να ηἀθυΐησ ἀιηοηρσ [ῃ6 Ξου Πα η5. Ἰ ΠΟΥΒΘ5. ΟἾΪΥ, ἃηἀ ΠΟ 

σΠατοί ἴο ᾿ἶνθ ἴη.᾽" ΤὉΠῸ6 ροϊηϊ οἵ τῃ6. δρρ]]οαοη ἀπά {Π6 
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ΡδΙΟΑΥ 15 δυϊάθηί. Αἂβ [ῃ6 βοῃο αϑὲ βᾶγϑ, --τ “ς Δῆλον ὅτι 

χιτῶνα αἰτεῖ πρὸς τῇ σπολάδι.᾽ Β]αν 465 Δ465, ---- ““ Π6 ὅ'ου- 

1ῃ15, αὶ ΠΙΌΘΥΠΟ (ΘΠ ρΟΥΘ Ρτορίρυ ἐγ σου β πο] θιηθηΐαπι θομᾶ 

508. ἴῃ Ρἰδιβίτα σοη θυθηΐθβ ἴῃ ἃ] 18 Π ΤΕ σΙΟΠΘΙ ΓΤ θδηΐ. 

γιά. Ηροτσγοάοι. ᾿Υ-. 11. 19. Ζβοῦν!. Ῥτοια. 715: 

ὦ. Ρ. 424. ὅ'οΠο!.: Ὃ μὴ ἔχων δὲ ἐκεῖσε ἅμαξαν ἄτιμος παρ᾽ αὖ- 

τοῖς κρίνεται." 

949--948. ΤΠ ροοί, σταίοία] ἴον 1{π6 ἀουθ]6 σι μ6 Πᾶ5 

7581 τϑοθῖνθά, ΡΥΟΠΊΪ565 ἴο σΘἰθθγαίθ {ῃ8 “" βασι, ““ 68}}}}- 

ταν Ὁ ον; 

949. 90. ταυταγὶ τὰ κρυερὰ . .. . λαβών, Βιιέ ψοῖι θέ 

οβοαροά ἐδδ5ε οἰ 5 ποι γοῖι 6 σοΐ α ἐοαΐ. 

959. σύ. Αἀαταββθά το [Π6 ρυϊθϑί, ΠΟ 15. πον ἴο τ ΒΌΤΩΘ 

1ῃ6 σϑυθιηοηϊθθ. Βαΐ θϑίοστα ῃ6 μα5 μά {ἰ{η6 ἰο σαί {δ τν 

βίατι θα ἀσαίῃ, ἃ ποίου βρθουϊδίου, ἃ ἀθα θυ ἴῃ οὐ 85, ἈΡΡθ815. 

“ ΙοΙ Πεθο βδοθγάοί!, αὶ δὰ βαοτα ἄθπαο δυβρισαίαταβ 51- 

Ιϑπίϊατη ᾿τηροσαΐ (εὐφημία ἔστω: νἱά6 ἤδη. 840, ΡΙαι. 759, 

οἱ ἃ Β. ἰαυπάδίαχη ὥὅρϑηῃ. δα (8 ]]11πλ. ἢ. 1ὴ ΔΡο]]. 17). ἀφαδηι 

Ιυβίτα!θιη ἀἸβρουσι οἵ ἀγατη Οἰγοῦτη ; δυίαυ ΒΙΓΟῸΒ5 ᾿πητηο- 

ἰδηάα5, σατη ΟΥ̓ΔΟῸ]ΟΥαΙὴ ᾿πίθυρτθ5, Θρυϊδύαπι συρΙ 5, 80- 

ΟΟΥΤΙ ΡΘΓ Τη6 6185 ἀγν65, δὲ Θὰ τηδοίδτιὶ γοίαί." ἘΒοίῃδ. 

994. κατάρξῃ 15. ἃ Το]σίοι5. ψγογα, ἀδ564 οὗ [Π6 ρῥγβὶ η- 

ἸΠΆΤΎ ΘΘΙΘΙΠΟΠΪ65 οὗ βδουϊῆσθβ, ραυι συ αυν οὗ ρ᾽αοκίησ {Π6 

ἢδ1 ἤοτα [Π6 Ποαά οὗ [ῃ6 νἱοίϊγη, ἀμ Ῥατγηΐησ [ἃ ἀροη {Π6 

Ὁ] ᾶγ. 

9517. Βάκιδος χρησμός, απ' ΟΥ̓αοἶε 96 ΒαοὶδΒ. δοὶβ νγὰβ δὴ 

δηοϊθηΐ Βεβοίίδη ριΌρΠθί, Βαρροββα ἴο μάνα σίνθη οὔϑο θϑ δἵ 

Ἠθίθοη ἴῃ Βωθοίϊα, πάθυ {Π86 ᾿πϑριτδίίοη οὗ 1η6 Οουγοίδη 

ΠΥΏΡἢ5. ΗΙβ5 οὔδοϊθβ 50ΠῚ6 οὔ ψνῃ]Οἢ 816 ργϑβοῖνθα ὈῪ 

Ηετοάοίυ5 δηἃ Ῥαυβδηϊαβ, ὑγ 6 ἴῃ Ποχϑιηθίου γοῖβθ. ἢθ 15 

ΓΘ ΗΓ ΟηΘα αἶβο ἴῃ ἴΠ6 Κηϊσῃί5 πὰ Ῥβᾶοθ οἵ Αὐβίορῃδηββ. 

ΓΠΘΥΘ νγὰ5. ἃ οο]]θοίίοη οὐ ἢὶ5. οὔδοΐϊθβ, {{κ 1ῃ6 ΙΡυ ΠἸη6 

Ὀοοκβ αἱ βοϊηθ. “ΓΠθβθθ οὔᾶοϊθθ 816 ἤϑῖθ θυ] θβϑαμθα, ἃ5 

Ὑγ6}} ἃ5 [ῃ6 Βυρϑυβίοη οὗ σοηβα! Πησ Βοοίῃβαν θυβ, {κ [μα τη- 
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Ροη, ἴοΥ ἰπβίαῃηοθ, ὈθίΌγο δησαρίησ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΘΗ ΘΓ ΡΥΪΒ6 οἵ τηο- 

γτηθηΐ. ΤΠ ἰθιηρου οὗ τηϊη ψν Πς ἢ [δα [πΠ6 ΑἸΠΘηΐδηβ ἴο ἢπά 

ΒΟΙΏ6. δἃποίθπί οὐαοΐα ἀρ] οαὉ]6 ἴο δὴν τοιηδυκδῦ θα δνϑηΐ 

ΠΟ. Βαρροηθά τηδὺ Ὀ6 Π]ἰπβίγαίθα ἔγομη ΤΠθπον ἀ1465, ἴῃ 

ἢἷ5 ἀσοοὰηΐξ οὗ {ῃΠ6 σομηπηθπῃοθηηθηΐ οὗ ἴπ6 Ῥϑὶοροημοβίδη 

να. Βαΐ {πΠ6 ἀϊβροβιίίοη οχἰβϑίβ ΘΥ̓ΘΙῪ ΨΏΘΙΘ ΔΥΠΟΠσ ΠΊΘΗ. 

ΘΟΔΙΌΘΙΥ ἃ ἀΔΥ ρᾶ5565 νι ποῦΐ βοὴ ἃποϊθηΐ ρυθαϊοίοη 8Ρ- 

ΡΘδυίησ ἴῃ [1ῃ6 πούβραρϑῖβη ὈΥ ΜΝ ΠΙΟἢ ῥτθβθηΐ θυθηΐβ Πᾶν 

θη ἐογοίοϊά. Βυΐ 1π6 μοὶ τασα οἵ βοοίῃβανθιβ,ρ δηά 

{Π6ῚῚ {πο κα δηα δνϑϑΊοη5, 816 τηθ ΓΟ Θϑϑὶν ἀθαὶὶ ἢ ΤΟΥ 

1Ππδ οπσα ὃν ΑὙιβίορ δ 65. 

62, 968. λύκοι. Ἐοίδτγίησ ἰο [ῃ6 λυκοφιλία, {Π6 τοοῦ. 
ηϊοπ5]ἶρ, απ Ἰηίθη θα ἃ5 ἃ Ηϊ αἱ {π6 ἰννο ΑἰΠθηΐδηβ, τν ῆῸ 
816 ἀσϑισηδίθα ὃν {Π6 ψνοῖνεβ, [παὶ πᾶν ἐοὰηαθα ἃ οἷν ἢ 

[πΠ6 οἴονβ (566 απίδ, ὀρνέαι, Βιγά-ἰονγη, νυ μΙοἢ νγὰβ ρἰδοθά 

Βαδίνγθθη (ὐοσϊπίἢ δηα Ιου ἢ), μεταξύ, ἄτα. 

9606. Πανδώρᾳ, ᾿απάογα, 1. 6. ἐπα αἰϊ- σίθογ. “ΠΘ. Ρυτ- 

ΡΟΒ6 οὗ 16 βοοίῃβανϑυ θϑὶπσ ἰο οχίοτί σἹβ ἔγοτὴ [ῃ6 Τουπηά- 

ΟΥ5 οὔ {Π6 πϑὺνν οἰἵγ. Π6 5  σῃ! ἤσδηΠΠν ταρθαΐβ Δη ΟτδοΪθ Θουη- 

τηδηάίησ 1Π6 πὰ ἰο βδουῆσα ἰο {Ππ6 αἰΐ- σῖτον. “ΓΠ15. 15 Ρ]685- 

ΔηΠΠν Ὀτουρσῃΐ ουΐ ἴῃ [Π6 [Ὁ] ον ησ Π1η685. 

969. βιβλίον, ἐΐα δοοῖ, 1. 6. ἴῃ68 θοοΚ οοηίδϊηϊησ {Π6 

᾿οΥδο]ο5 οὐ Βδοῖβ. 
970. σπλάγχνων, ἐΐι6 οπίγαϊΐ8. ἴ. 6. οἵὁἨ 1[Π6 νἱοῖπη ἃ θοὰΐ ἴο 

θ6 οἤδξσϑα. 

977. ἐξεγραψάμην, 1 Πατε Παά εορὶεα. ΟὔὈδοτνο 1Π6 ἴογοθ 

οὔ [Π6 τη]44}6 νοἱςβ. 

983, Λάμπων, Διοπείθης. Βοῖ(, ποίρ 5Βοοίῃβανθβ. ΤῈ 

[ὈΥΤΠΘΥ 5 τηθηςοηθὰ ἴῃ {Π6 ΟἸοιά5. 

987, 5δε4ᾳ. Α ποὺ ομδιδοίθυ ΠΟ ΔΙΤΙΥΘ5. ἴῃ ἴΠ6 οἰΐν. 

Μείοη, {π6 οϑἰ σαί οὔβθυνοῦ ἃ πα ἀβί ΓΟ ΠΟ ΘΥ, γΠ0 ἀθν δα 

[π6 ογοΐθ οἵ πἰπθίθθη γθᾶῖβ. ὅθ Π)1οῖ. οἵ Απίῖα., ἀπάθυ 

(αϊοηάαν ατ. ; αἷβο, Εδϑβιὶ Ηθ]]θηϊοὶ, Ρ. 304, Μοίοῃ 15 αἶβὸ 

1η6 βυδ]θοὶ οὐ {Π6 1688 οὐ Δυϊβίορδῃθβ δἰβθύνῃθσθ. 688 
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ΟἸουά5, 615, 564.. ἀπὰ ποίθ. 6 Ξϑοῃοϊαβί βανϑ, --- “6 Μέτων 

ἄριστος ἀστρονόμος καὶ γεωμέτρης. Τούτου ἐστὶν ὃ ἐνιαυτὸς ὃ 

λεγόμενος Μέτωνος. Φησὶ δὲ Καλλίστρατος ἐν Κολωνῷ ἀνάθεμά 

τι εἶναι αὐτοῦ ἀστρολογικόν. Ἑὐφρόνιος δέ, ὅτι τῶν δήμων ἦν 

ἐκ Κολωνοῦ.᾽ 

999. Ἑλλὰς χὠ Κολωνόςς ΒοδΙά65 {Π6 δχρίαπδίϊοη οἵ 1ῃ6 

τϑίβδγθησθ ἰο (ὐοίΐοηοβ, σίνθῃ ὈῪ ἴπΠ6 ϑοῃο αδβί, [η6. 16βϑὲ 1η- 

ἰΘπάθα 15 τη ἢ {Π6 5.6 85 1ἴν ἴηὴ βρθακίησ οὗ βούὴβθ [ϑ.ΠΟὰ5 

ΡΘΙβοηᾶσθ, ψγὰ 5ῃοι] ἃ βὰν οὗ Πίτη μαΐ ἢ6 νὰ “Κπονγῃ ἴο 

Αὐηθυῖοα ἀπά ἰο Ημα]}.᾽ 

996. πνιγέας ΤῊΘ 5ΚΥ 15 σοπηρδΙθά ἴο ἃ πνιγεύς, ΟΥ̓ ΘΧίΙη- 

σα ΐβῃου, ἴῃ [ῃ6 ΟἸουά5. 366 ΟἸουάβ, 96, ἀπά ποίβ, νυν ἢ [Π6 

τοίθγοποθς {Πθγ6 σίνθη. ΤΠ6 ψμοΪΘ ρᾶββᾶσα 15 τηδάθ ρὺγ- 

Ροβϑῖν ΠΟηΒΘΗΒΙΟΔΙ. 

1000. Ὃ κύκλος. ... τετράγωνος, ἐμαὶ {06 οἴγοῖθ πιαῇ 

ὃς δηιαγεά. 

1004. "Ανθρωπος Θαλῆς, Τὴ6 ἐοίΐοι ἐΒ α ΤΠαΐ68. 

1007. ἘΞενηλατοῦνται. ΓΔ σΘΟΥΒ. ὙΘΙΘ ΒΟΙΠΘΠΤη65 ἀτνθη 

ουΐ ἴῃ ἃ Ὀοάγν ἔϊοῖὴ ὥραγία. ΓΘ σθῆθῦαὶ ᾿ηΠοβριία! ν οὗ 

ϑραγία 15 ἰοπο θα προ Ὀγῃ ἰβοσγαίθβ (ῬΑ Πα συτ  5), ἃπά σοη- 

{ταβίθ ἃ συ ἢ {Π6 ΠΡΘυα ἐν οἵ ΑἸμθη5. 

1009. στασιάζετε; αΥ76 γοιὶ αἱ {ειά 2 

1010. 1011. μοθυμαδὸν . . .. δοκεῖ, 76 αγὰ οἵ ΟἼ6 

φιῖπά. ἐο ἐμγαδῖ, αἰΐ ἐΐι6 γαδεαίξ. 

1012, 1018. Νὴ. . .. ἄν, Υ658, ὃψ Ζειιδ., γοὰ παᾶ δθοίΐοῦ : 

οΥ 1 ἀοηε ἕποιῖο ἐπαξ γοῖι σαπὶ 6 ἰοο φιήοῖς. ---- αὑταιί, ἐΐιοῃ, 

1. 6. ἴπ6 ὈΙονΞ. 

1015. ἀναμετρήσεις. ΤΠ ΜΟΙ 15 5664, οὗἩ σουγ86, ἴῃ δἰ- 

Ἰυβίοη ἰο Μίβίοῃ᾽ 5 οὔξδυ ἰο βϑῦσνθυ δηα ἰὰν ουΐ [ῃ8 ἴον. 

1016. πρόξενοι. Βοροκὴ (ΡΌΡΙς Ἐποοποην οἵ ΑἰΠ6Π5) 

βδγ5. ---- “ΤΠ6 τθθκβ ἰοϊογαίθα ἃ βρθοῖθβ οἵ σοῆβα! ἴῃ [Π6 

Ρϑίβοη οἵ ἴη6 Ῥγόχϑηιβ οὗ δδοῇ βίδίϊθ, ννῇο νγὰ5 σοηβί ἀδυθα ἃ5 

1ῃ6 τϑργθβθηίαίνο οἵ ἢῚ5 σουηΐίσυ, δηα τνγὰβ Ὀοπηά ἴο ῥτοίθοϊ 

[Π6 οἰ σθηβ ηο ἰγαάθα αἱ [ῃ6 ρίαοθι [{{ [Ὁ θχϑιηρίθ, 8Π 
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ἐπῃαθηδπί οὗ Ηρφγϑοϊθα ἀϊθά δ δὴν ρίασθ, [6 Ῥγοχϑῆυβ οὗ 

Ηοτδοϊθα τνᾶ5, ὈῪ νἱτίαθ οὗ ἢ15 οῇϊοθ, οὐ] σε ἰο τηᾶκα ἴη- 

αυ 65 σοποοσηϊησ ἴΠ6 ΡῥΙΌροσίν ΠΟ Πα ἰεῖ ὈθῃηἋ Ὠ]Π]. 

Οἡ ομϑ οσσδϑβίοῃ, ΏΘη 8ὴ ᾿ππδθϊίαηΐ οὗ Ηρδγδοῖθα ἀϊθά αἱ 

Ατροβ, ἴῃΠ6 Ῥυόχϑθπὰβ οὗ Ηργδοϊθα γοοθῖνθά ἢ5 ρτοροσίυ." 

ὕροη {Π6 ἐπίσκοποι ἴΠ6 5816 ὙΓΙΘΥ 5 Υ5, ---- " Α5. 1ῃ6 ϑξϑξραυ- 

[Δ η5 84 {πεῖν Ηδγγηοβίβ, 50 Πα {πΠ6 ΑἸ ηδηβ οἢσθυβ πατηθά 

ἘΣΡΊΙΒΟΟΡΙ (ἐπίσκοποι, φύλακες). ἃ5 ἸηΒραοίουβ ἴῃ [ῃ6 {Ἰθυ ΔΎ 

βίδίθβ ἢ Απίρῃοη Πδά πηθητὶοηθά ἴΠ6ΠΔ ἴῃ ΠῚ5 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠη ΘΟΗ- 

σοσηϊησ {πΠ6 ἰτθαΐα οὗ (Π6 1 1Π6]18Π5. θὰ να 816 ποΐ Ἰηΐοστηθά 

ὙοίΠοΥ ἴῃ Ὺ τγ Γ6 1η Δ γγὰν σοποθυηθα ψ ἢ {Π6 σοἰ δοίη 

οὗ 1π6 {ἸΡυῖ65.) Ηδ δἰἴογνναγάβ δα 45, [αὶ 1Π6 ἘΣ ρίβϑοριὶ, 

ὙΠΟ ὑγΕ 16 β56ηΐ ἰο βυρ]θοί βίαΐββ, γον ἃ βαίασν, ργτοθαθὶν 

αἱ {Π6 οοβέ οὗ {Π6 οἰ65 οΥ̓θσ γν ΒΙΟἢ {Ποὺ ρτθϑι θα. 66 αἶβο 

θιοΐ. οὗ Απῇᾳ.. Πρόξενος ἀπ Ἐπίσκοποι. 

1017. κυάμῳ, ὃψ ἐδ ὕεαπ. ΑἸϊυάίησ ἴο 1Π6 τηοάθ οἵ δρ- 

Ροϊπίίϊησ οατίαϊη οἤοθῖβ αἱ Αἰμθηβ, θθᾶηβ θεῖπσ ὑβθὰ ἵπὸ 

ἀτασίησ [Π6 ἰοίβι ΕῸΥ {Π6 νδυύίοιιβ τηοά65 οὗ εἰδοΐίοῃ, 566 

Ηδυγηδηη 5 ΡΟ] ΠΟ 8] ΑΕ 165, ὃ 149. ΤΠ ΕΣ βοορὶβ νγὰβ 

ἀουθΉ]6855 ταργαβθηίθα 85 δὴ δἤδηηϊηαΐθ νψουηνσ ἔδίΐουν, {Κθὸ 

ΓΊΔΗΥ ᾿παϊν! ἀ8]5 οτηρί ον εα ἴῃ ἀρ] οίηδον πον -ἃ- θα ν8. 

1019. Φαῦλον βιβλίον. ὝΠΘα βιβλίον 15 ἴῃ6 σγοάθπαϊβ, 

ΟΥ ΘΟΓΗΓΊΙΞΒΊΟΠ, --- [η6 σου Ποαία οὗ 15 Δρροϊηίμηθηΐ, ΟΥ̓ Ρ6Υ- 

Πα Ρ5 [5 οποία ᾿ηβίγπσίοηβΒ. 'Γ Ϊθαβ, ἴῃ6 ρθύβοη τηθηῖοη- 

οα ὑπ66Γ ἰΠᾶΐ ΠαΠ16 ἴῃ νυ. 169, 15 ἤθῖῖθ σβρσγθβοηίθα ἃ5 {Π6 

ΔΙΌΠΟΙ, ΟΥ τηδρίβίγαϊθ, ἴῃ γΠοβΘ ἀδραγίσηθηϊ [6}}] 1η6. ρυ- 

Ἰο Ὀυδβίηθββ οὗ 1ῃ6 Βιτάβ, Φαῦλον 5 Δρρίϊο το 1ῃ6 ἀοσυ- 

γτηθηΐ, θθοαυβα ἴΐ βθηΐ πὶ ἄνναν ἔγοῦ (Π6 οἰΐγ, ΠΟΘ. ἢδ 

τσ παν πη8646 ἃ ἥσυχα ἰῃ {Π6 σοιιγίβ δη [Π6 Ἀ5ΒβΘΊΪν. 

1021. Μὴ πράγματ᾽ ἔχειν, ποΐ ἰο σεΐ ἐπίο ἐγοιδίε. 

1023. Φαρνάκῃ. ΑΙ 5αι το] δἰ βίο ἴο 1Π6 ἰηίτγίσιθβ ἴγα- 

4αθηιν σαΥΓΙΘ οἡ θοθίννθθη ἴΠ6 ατθοκ βίαϊθϑ ἃπὰ τΠ6 Ῥεγβίδη 

σου. ῬΠΑΓΠΔΟΘ5 νγὰ5 (ἢ 6 ΠδΠ16 οὗ ἃ Ῥεγβίδη βαῖγσγαρ. ΤΠθ 

κΚιπά οὐ ἱἰηίτγίσιιθβο ἤθσθ δἰ] θὰ ἴο ἰβ ἀββουιθθα ἴῃ Χβϑπο- 
17 
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ΡΒμοπ᾿5 Ηβ]]θηΐοα, πα γϑίθυγθα ἴο ἰὴ 1ῃ6 ἀϊβοοῦγβοβ οἵ ἰ500- 

Ταΐθ5. 

1024. οὑτοσί, ἐ}ιὴ8. σἸντησ Πίγη ἃ Ὀ]οΟΥ. 

1097. τὼ κάδω, ἐδ ἐϊῦο τ7.8 ; 1. 6. [68 1Π5 5684 ἴῃ {Π6 

σουί5 ἃ Πα ἈΒΒΘΙΡ]165 ἔογ σαβίϊησ [Π6 νοΐθβ οὶ ἀπά ἀσαϊηβί ἃ 

ῬΘΙβΟ ΟΥ ἃ πΊθᾶβισθ. 6 ΡΙΒοορυβ Π85 σοῖηθ ρτου θά 

Ί [Π6 ἀρραγαίαβ ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ [ΟἹ ΟΥ̓ΘΔΏΪΖΙηρ 18 6]1οἷα] πα ρο- 

ΠΠ|ςα] ργοσθϑάϊησβ οἡ {π6 ΑἸΠΘηϊδη το 66] ; θαΐ οἢ τθοϑίνίησ 

1Π6 βουΐ οὗ ρᾶν ψνΒοἢ Ῥϑβι μΠθίδι "05 σῖνϑβ ἢ τη, Π6 τη κ65 οἱ. 

ΤΠη6 ποχί οπαιδοίθυ ῆῸ ἈΡΡΘΔΙΒ ΡΟ (ῃ8 566η6 15 ἃ 

γΘΠΩΘΥ οἵ ἄθουθοβ πὰ γϑβοϊ!]οη58. Η8 σοιηθβ. ἴῃ τϑϑαϊηνσ 

ΟὨΘ οὔ τπϑιω, ἀγαβϑθα οἂὐἱ ἴῃ 811} {π6 [Οὐ δ} 165 οὗ ΑἰΠπθηΐϊδη 

ἸοσΙΒΙ ΔΊ η. 

1094. πωλήσων, Γ0Υ ἐ]ι6 ρι70ο86 οΓ δεϊϊἶησ. ὙΠ οδ]βοι 

οἵ 1Π6 ρῥβθρῇῃϊβῃι 15 ἴο τϑααϊτα ἴΠ6 ΝρΡΠθ]οοοσου σίδη5, 8ἃ5 

θϑῖησ 8η Αἰῃθηΐδη οοίοην, ἰουπμάθά Ὀν ἱνοὸ Αἰμθηΐϊδη οἱΐ- 

ΙΖ 5. ἴο '56 (ῃ6 58 1ὴ6 γγεῖσῃ 5 Δ γηθϑβαγοβ ἢ 1ῃ6 Α1|6- 

ηἶδη58. Βθαΐ, ἸΙηβίϑδα οὐ τηϑηϊοηϊησ [ῃ8 πᾶιηθ οὗ Αἰῃθηβ, Π6 

Ἰηβουίβ ἴῃΠ6 ΟἸΟΡ ἢ χίδηβ, 8ῃ ἰηβισηποδηΐ ἀθροπάβπου οὗ 

Ατῇθηβ ἰὴ Γῆτγδοθ. 

1038. ὡτοτύξιοι, 1. 6. οἱ ὀτοτύξιο. Α Ἰυά!οτουβ ΠδΙΠη6. 

[οτγηβα ἔοι ὀτοτύξω, ἐο ἰαηιοηξ. 1 ἸΠΙ αἰ οὗἨ [πΠ6 πᾶγηθ οὗ 

1Π6 ΟἸορῃν χίαηβ. ΑΔ 1 τῃ6 ἄθοῦθθ τὑδηῃ, ----- “" ΑἸ] Οὐδ! ου- 

ΠΙΔῺ5. 504}} 188 [ῃΠ8 58Π16 ὑγϑισῃϊβ 84 χηθαβαγοβ τοὐέ ἐδ 

Οτγοοηίαπ θοῦ"; δῃπα Ραββί πϑίδιγοβ. στρ θα, ““Βαΐ γοῖ 588}} 

ΒΡΘΘαΠΪν τι56 ἴΠ6 βαιὴθ ἢ (Π6 αγοαηίαπαογ8." 

1041. Καλοῦμαι, ἄς., [1 5ιώπηιοη εϊδιΠοξαϊγοβ ΤΟΥ ἐΐι6 

πιοπί, Μιμηψεοϊοη, ἐο ἀπ διθοῦ ΤΥ τογοησ. ἘῸΥ ἴΠ6 ἔουτηβ 

οἵ βυγητηοηΐϊησ, 566 ΟἸουάβ, ν. 495, δηὰ ποίθ. Τὴη6 γραφὴ 

ὕβρεως νγὰβϑ 8 ΔΟίΙΟη 5Βρθοϊποδ!}ν ργονι θά [Ὁ ἴῃ Ατς ᾿ἰανν. 

ΤῊ τ᾿ποηΐῇ Μυπγοῆιοη νὰ {Π6 τηοηῖῃ ἴῃ ὙΠΟ Οα565 

θαίννθθη Αἰπθηϊδηβ δηα [ὈγΘΙσηΘΥ5 ΟΊ Ὸρ Ὁ {718], 1ῃδΐ 

θϑίησ 1πΠ6 {26 ἤθη βίγδησθιβ, ἃΠ4 ραυ ου!ατῖὶν ἀδραίθϑ 

ἔγομι 1ῃ6 {ἸὈ αἴανν βίαίθβ, ὑγουθ ργθβθηΐ ἴῃ ΑἸΠΘΗ5 ἴο ρᾶν {Π8 

ΔΏΠῈΔΙ ἰδ Χ. 
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1045. στήλην. ΤΠ στήλη ν᾽85 {Π6 σου) βδὶ ὉῸΡ ἴῃ ΒΟΠῚΘ 

ΡΌΒΠΙΟ. ρίασθ, οὐ ΠΟ γοῦα Θησγανθα ἰανβ, ἰγθαῖθβ, ἀ6- 

ΟΥ̓Ε65, ἃΠ4 οἴμοι ἀοσυτηθηίβ οὗ ρα]. σοπσθῦη. «Ἀεοογαάϊη 

ἐοὴ 1.6 εοἰμηιη, 15, [ῃ6η. δοσοτάϊησ ἰο ἰανν. 

1047. γράφω... .. δραχμάς, [ ἰαῃ ἐπε ἀαπιασεβ αὐ ἐξδῃ 

ἐποιιδαπά ἀγαοίπιαδ. ἽΠ6 γραφὴ ὕβρεως νὰἃ8 οη6 οἵ [Π6 

δοίΟη5 ἰδ ἢ] 8} }ν οδ 16 ἃ ἀγῶνες τιμητοί, 1. 6. 68565 ἴῃ ὙΥΠΙΟἢ 

(πΠ6 σουτί Πδά ἰο ἀθοῖάβ {πΠ6 ρεπαὶίγυ. Βαῖΐ, ἰὴ 80 ἀοίησ, [ῃ6 

ΡΙΟΒΘΟΌΪΟΙ τῦᾶϑ γϑααϊγθα ἰο Πχ ὯΙ5 ββδῃμηδίθ οἵ 1Π6 οὐτηθ, ἀπά 

[Π6 ΟἸΠΟΙ ραγίν, ψΏΘη ἐουπα συ] ν, αἰβὸ νγὰ5 σα θα ὉΡΟῚ ἴο 

ἀο {πΠ6 βαῖηθ.0 Πα αασβίίοη ἰο 6 ἀθοιάθαά ὃν [Π6 οουτί νγ88, 

ὙγΠΙΟἢ οὗ [Π6 ἔννο βϑιϊπηαΐθϑ 5ῃου ἃ θ6 δἀορίοα 85 ἃ ἰθ δα] 56ῃ- 

ἴθβησθ. ὅεε Νοίεβ ἴο Κβηπθανβ Π)ευηοβίῃθ 68. 

1049. τῆς στήλης κατετίλας. ““ Θυοά ποίατιαμη οσαῖ. 1 

κατατιλῶν τῶν ἝἙἝ. καταίων ἴὴ ἤδη. 364. ιάδίαγ ΤΕΒΡΙ ΘΙ 

Ροθία δὰ ΑἸ. 415 δοσυβαϊϊοηθη ἀθ6 Ηθυ 15 τηπ ἘΔ 4 ]5, 

αυοά οἰϊαπη ποοσίι ον θη ϊββο ἰθϑίαταν ΓΠυονα. ΨΙ. 97. ΒΙαν- 

68. 

1050. οὗτος. ΤῊ ργίθβί, δρραγθηῖν ουἱϊ οἵ ρδίϊθῃδθ 

ἢ (Π6 Πυχηθτοιβ ἀθίανβ, 15 βίατίησ ἰο σῸ ἃννᾶν δῃὰ οὔδΥ 

ΠῚ5 58ΟΥἹῆσθ ἴῃ ΒΟΙηΘ Τη0186 απϊθὲ ρίαοθ. 15 15 δἀάἀγοββϑά 

ἴο ΠΙμ ἃ5 ἢ6 75 ἴο σο. Ρεἰβίῃϑίαϊσοβ δηὰ {Π6 οἴ ϑὺβ (Ὁ ΠΠονν 

Ὠίτη, ἰϑθανίησ {πΠ6 ΟΠουιβ αἴομθ. Βθυρ θυ, μον νυ  , ΤΟΊ ΔΓ Κ5, 

- - Εχουδαίοηθιη απο δοϊπηΐ ᾿ηΐπ5. δου ἤοδηά!, ἢ6. ἢ] Γ- 

Οὐ ἱπητηο]θίσσ, [ὴ Ῥδο. 1021, τυ σεθυβ ἰησθημθ 1ὰ (αἰθίυγ: 

᾿Αλλ᾽ εἴσω φέρων, 

Θύσας τὰ μηρί᾽ ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔκφερε" 
΄“ ᾿ ’, “ “ , "Χ] 

Χούτω Το πρόβατον τῷ χορηγῳ σώζεται. 

ὕροῃ {π|5, 1π6 ΟΠουιβ βίηρβ ἃ βοὴσ οἵ δχυϊίδιίοη. ἴῃ 1Π6 

Ρυϊάθ οὔ {π6ὶν πον -ἰουηα ἀἸσηῖῖθβ, Ἰοοκίησ ἐουυναγά ἴοὸ 186 

ΠΟΠΟΥΒ ΨΥ ΠΟ (Π6]Ρ Θχαίίθα ροϑιίοη ἅμ στοαΐ ΒΘΙΥΪΟΘΒ ΓΘ 

ἴο Ὀτγίησ ἤθη. Ὑ Ώ1|6 πον τ ἴππ5 οπιρίον θά, {Π6 580- 

ΥἹΠοΪαὶ Τἰ65. ΔΙῸ δἰβθῦνῃθῖθ ρουίουιηϊπσ ; δηὰ αἱ ἰπ6 οἷοβθ 
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οὗ 1ῃ6 Ἅπουιβ, [Π6 οἤοῖαὶ ρθυβοπασθβ τοίασῃ, Θηπουποίησ [Π δὶ 

41} {Π6 ἀυβρίοθβ ἄτα δνόσαθίθ. 

1055. παντόπτᾳ. ἴῃ [Π]|5 δηά [Π6 [Ὁ] ονσησ [1π65, 16 

ὈΙΓ45 ΠΟΥ ἀββαγηθ {Π6 αἰσηϊν, δἰ θαΐθβ, δηα δριμοίβ οὗ {Π6 

σοάξ. 

1089 -- 1061. οὐ. . .. ἀποβόσκετα. 'ΤΠΘ σοπβίγποίοη 

ἰ5 1Π|5: [ῃ86 τοἰαΐνα οἱ γϑίθιβ. ἰο Θηρῶν, δη4 Πᾶ5 [ὉΓ [15 

γΕΥῸ ἀποβόσκονται, ἴο Ὀ6. Ξυρρ!]οα ἔτομ ἀποβόσκεται ; ἐφεζό- 

μενα ΔΡΡΙΙ65 ἴο 1η6 Ιηβϑοῖβ γῇ ]οἢ σοηδαμηα [Π6 ἔτγαϊ5 οἵ {Π6 

{{665. Δηἀ ὙΠΙΟῊ ἅτ ἀθνουτσθα ὃν {Π6 ὈΙΓάΒ. 

1067. Διαγόραν. Ἰ)ῖασοταβ, ἴΠ6 Με ϊδη, 15 οἵἴϊθη τηθη- 

[ΟηΘα ἃ5 8η δίμοϊβί. [Γ,γϑίαβ, 'η [Π6. ογαίίοῃ ἀσαϊηβὶ ἀπάο- 

οἸάθβ, τη η ΠΟ ὴ5. ἃ ΡΥΙΟΘ Παυϊηρσ θ6Θη βθί ΡΟῊ ἢ15 Παδά, ου 

δοσομηΐ οὗ Π15 Ππανίησ [γον τι άϊοαϊα ἀροη {Π6 το] σίοη οὗ 

1η6 ΑἸπβηΐδηβ. [ῖη {πΠ6 ΟἸοιμάβ, ϑοοσγαίθβ 15 οδ θα ἐπε ἤ͵οίζαη., 

ίου {Π6 ρΡίΤροβθ οἵ τουβίησ [ῃ6 ροραίαγ βοιησ ἀσαϊηβί ἨΙτη, 

τ ὀοηηδοίησ ἢϊ5 πάτηα ὉΠ ἐΠπ6 Δοοίγίῃ65. οὗ ἴῃ6. Με ιδη 
ΡΒΠΟΞορ θυ. ΕῸΣ δὴ βχϑϑι]θηΐ δηα σαπαϊά δοσουπί οὗἉ [Π]5 
ΡΘύξοῃ, 5686 [Π6 ἀτίοΘ ἴῃ ΘΠ 5 Ποῖ. οἵ ἀτθοκ ἂπά Βοιῆδῃ 

ΒΙοσταρῆῃν. 

1068, 1069. ΙΒ 15 ᾿πίθ θα ἃ5 ἃ ρίθαβαηϊΐ 5816 ὉΡΟῚ 

16 ΑἸΠΘπΐδη οχϑσσθγαί!οηβ ἴῃ δχργθββίησ [610 Παϊγτοα οὗ 

ἰγτάπην, ΔηἋ [Π6 αἰδοιϊαίοηβ οἵ [πΠ6 ογαίουβ οἵ βχϑββῖνβ Ζθαὶ 

ἴον 1πΠ6 ἀθιηοοῦδου. Ηδθυθ 15 8η οὔδεεν οἵ ἃ ἰδἰθηΐ Ὁ ΔΥ ΟΠ6 

γγῆ0 588}} ΚΠ] δὴν οὔ 1ῃ6 ἀεαά ἰνταηΐϊβ. ΒΙαγάδβ {Ππ]η15 [Π6 

Ροϑί δ᾽! πάθ5 ᾿παϊσθοῖν ἴο {Π6 τυ] δίοῦβ οὗ [Π6 Ηθγγης, 1Π6 

Ἡεγηιοσορίάς, ΜἢῸ ὑνετα τεσαγάθα ὃν ἴῃ6 ΑἰΠΘηΐαπβ ἴῃ [Π6 

Πσῆϊ οἵ ἰνταπίβ, ἃπηα ἔου Κα Π]ησ  ΠΟΠῚ ἃ τουναγὰ νγὰβ οἤδσαα. 

(866. ΤΠαογάϊάθε, ΚΙ. 61.) [Ι͂ἢ ᾿πηϊαίίοη οὗ ἴῃββθ Αἰῇς 

ΡτΟοΟΪαμηδίοηβ, ἴΠ6 Ποῦ. ριοσθθαβ ἐογν ἢ ἴοὸ ΟΠΘΥ το- 

ννᾶγαάβ [Ὁ βἰανιησ σουίδ!η ΡΘΊΒΟΠ5. ὙΠῸ ΤηΔΥῪ Ὀ6 οοῃϑβιάοχγοά 

{πΠ6 παΐαγα! Θηθιη 85 οὗ 1[Π6 τθρθ!ο οὗ [η6 ὈΙγάβ. ῬῃΠοοσαΐίθβ 

ἰ5 [η6 Ρου ΘΟ ΠἸΘ ΟΠ ΘΑΥΥ ἴῃ ἴΠ6 ρίαν. Στρούθιον 15 

[ογγηθά, τη πη]! οὴ οὗἩ σθη] 6. ΠΔΠΊ65, ἔτόοτη στροῦθος, α 8ΡαΥ- 

Τοιῦ. 
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1079. σπίνους. ῬτΟΡΔΌΪ ἃ Ξρεοΐθβ οἵ ογέοίαη, ἃ 5Ξγη8}} 

Βἰγά 5ο]4 ἴη 1π6 χηδτκεί οὗ Αἴῆθηβ. Ῥϑυύθδρβ [6 πιδεγοξα 

εἴδῖα. ὅεε ὕοῃ ἄδθσγ Μᾶηϊ]ο, ρ. 40. 

1074. κίχλας, ἐδγιι5᾽ι65. ΤΠ Ταιγάτι5 πειδίσιι8 ΡΥΟΌΘΌΟΙΪΥ : 

1{ 15 511] σδ ] δα ἴῃ αταθοθ τζήχλα. 

1075. κοψίχοισιν. δα νυ. 808 δῃὰ 806. ἴδυδ!!ν οδ] δα 

ἴη6 ΒΙΔΟΚΡΙτα, θυΐ γοῦυ ἀἰβδτυθηΐ του [ῃ6 ἘΠ 5} οὐ Αὐηθσὶ- 

οδη διτὰ Κπονη ὉΠάδῚ [Παὶ παῖηθ. [{ 15 1(ῃ6 Τηγάτι5 πιογιῖα, 

51}1 σα}16ἀ ἴῃὴ ἀτεθςοθ, δοοογάϊησ ἴο ὕοη ἀθν ΜίΏΠ|6, Ρ. 69, 

κοτζιφός. 

1077. παλεύειν, ἰο ἀδεογ. 'ΓΠα Ξϑομο αβί βαν5. ---- “ Θη- 

ρεύειν, προκαλεῖσθαι. ἘἙἰώθασιν ἐκτυφλοῦντές τινα τῶν ὀρνέων 

ἱστάναι ἐν δικτύῳ, ὅπως τῇ φωνῇ προσκαλοῖτο τὰ ὁμοιογενῇ.᾽" 

ΤΠ εοοΥ -Ὀγ5 γοσα οα]]θα ὈῪ 1Π6 ὐγθοκβ παλεύτριαι. 

ἴῃ {Π6 δη 5 ΤΌΡἢ6, ΟἴΠΘΙ ρτϊν ασαβ οὗ [Π6 Ὀϊγάβ 8.6 ΥΘΥῪ 

ῬοΘΕ ΟΠ ν βοῖ ἐουίῃ. 

1089. ἀχέτας, 6 οἰιτγΡΕ7᾽, 15 1ἴῃ6 τέττιξ, οΥὁ οἰσαάα, νυ] ἢ 

ἀθ! σῃΐβ ᾿η [Π6 βα η5ῃ]η6 (ἡλιομανής, 5:π|-πια 4}. 

1093, 1094. παρθένια... . κηπεύματα, ἀοϊϊεαίε, γε], το 6 

ῃ)Υ ]6-ϑογγίοβ, ἀπά [γι ἐμαὶ σγοιῦ ἔπ ἐΐια σαγάδηβ οὗ {16 

ΕὙαεο8. ἱ. 6. ἴῃ6. βυγθοίθδί ἀπά τηοβί ἀθ]οῖουβ. ἘΠ6 Ξοθο]!- 

᾿ δὲ {πη 1ῃ6 δριπεὶ παρθένια νγᾶ5 Δρρ] Ια ἴο την τι!α- ὈΘΥΤΙ 65 
Ὀδοδιιβθ τη! θηβ πγο τα ἔοηα οὗ βαϊϊησ ἱΠοτη. 

ΤῊΘ [1η65 {παΐ [Ὁ]]ονν ἔοτη ἃ ραγαθαβὶβ, οὐ δά άγθββ ἴο ἴῃ 8 

δυάϊθποθ, ἴῃ ψνὨΪοἢ [Π6 ροθί τη καβ ἴπΠ6 ΟΠοσὰβ 8 πηοῦτἢ- 

Ρίθςβ, δηά σοχηχηϊηϊσαίθβ ἰΠσΟΌ σῇ 11 Π5 ΟΡΙ ΠΙΟΏ5, ὙνΊΒΠ685, ΟΥ̓ 

(δϑ! ησβ ἴο {π6 ρα ]1ο. ΤῊ ᾿πάσοβ ἅτα ἵποξα ἀρροϊηϊθα ἴο ἀ6- 

οἰάθ ὡροη {Π6 πηϑυῖ5 οὔ {Π6 σῖναὶ ρίθοββ. ὅ8ε ΟἸοιάβ, νυ. 518, 

564. ΕῸΥ [Π6 ρϑου Υ 65 οὗ ἃ ραγαθαβὶβ, Ξα6 ΜυηΚ᾽5 Μοίσοβ, 

Ρ- 396, το γν]οἢ την 6 δἀάρα (ῃ6 (οἰϊοννησ δχίγαοί ἔγοτη 

Μα]Πον᾽ 5 Ηἰβίοτν οἵ ατσθοκ 1 ἰϊοταίασο : ---- “ ΠῚ νγὰβ ποῖ οτὶσὶ- 

ΠΔΠ}Π}Υ ἃ οοηβίϊπθηΐ ρατί οἵ σοτησάν, Ὀαϊ ᾿ηρτονθά ἀπά ννουκοά 

ουξι δοσοτγάϊησ ἴο τὰ]65 οἵ αὐτὶ. "ΓΘ σποῦιβ, νυ ὨΙΟἢ ἀρ ἴἰο {πὲ 
δ." 
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Ροϊηΐ Πδα Κερί 115 ρίασθ θθίννθβθῃ {Π6 {Πυ πΊ6 8 δηά 1Π6 βίασϑ, 

δηᾶ Πδά βίοοά ψΠ ἢ 115 ἴασθ ἰο [Π6 βίασθ, τηϑάθ δὴ δυο] αοῃ, 

Δη4 ργοσθθαρα ἴῃ ἢΪ65 ἰονγαγαβ (Π6 ἐπεαΐγδ. ἴὰ ἴῃ 6 ΠΔΥΤΟΥΘΥ 

56η88 οὗὁἨ [Π6 ψγνοτῇ ; {πᾶΐ 15, ἰουγασὰβ {π6 ρίαςβ οὗ [ῃ6 β5ρεο- 

ἰαἴοτβ. "ΓΒ ΙΒ 16 ῬΤΌΡΟΥ ραγαϑαξὶδ, ἡν ΘΟ ἀβῦδ}ν σοη- 

5:56 οἵὁἨ Δπαρεββίϊς ἰθ γα πη θίθυβ, Οσσαβ η ΠΥ τηϊχϑα τπρ ΜῈ 

ΟἿΘΥ ΙΟησ νΘΥΞ65; 1 θθσδὴ ψΠ ἃ βῃοτί ορθηΐϊησ βοησ (1 

Δ ΠΔΡΕΒΒΙΙΟ. ΟΥ̓ ΓΟΟΠδ]Ο γ6 756). ΠΟ ἢ τνγὰβ οδ]]6 ἃ ζοπιπιαζίοτι., 

8η4 δηάθα ὑπ] ἃ νοῦν ἰοησ δηά ρῥτοίγτδοϊθ ἀπαρεθϑίς 5υ8- 

16 Π., ὙΥΏΙΟΉ, ΠΌΤ 115 {τ1ὰ] οὗ 1η6 Ὀγθδίῃ, νγὰβ οδ δά ρπέσοβ 

(αἰβο σιαΐγοη). ἴΙ͂ῃ 1Π15 ρα 55 [Π6 ροϑὲ πηδῖκθβ 5 σῃοσ 5 

5ρϑδκ οὗ ΠΙβ οὐνῃ ρορίϊοαὶ δἤαιτβ, οὐ 1Ππ6 οδ]εοΐ δπά οπά οἵ 

ΙΒ ῬΡτοαποῦοηβ, οἵ Π15 Βθύνι 85 ἰο [Πη6 5ίαΐβ, οὗ Πἰβ στο  δίϊοη ἴο 

ΠΙ5 τίνα β, δηἀ 50 ουίῃ. [{ [Π6 ρᾶιαθᾶβ15 15 φοιηρθίθ, ἴῃ 1Π6 

νά 6 Γ᾽ 56η58 οἵἉ {Π|6 τνογά, [ῃ15 15 Ὁ] ουνθα Ὀγ ἃ βθοοπά ρίβοθ, 

Ὑ ΒΙΟἢ 15 ΡΓΌρ ΥΪν 1Π6 πηαΐη ροϊηΐ, πα ἴο ΒΟ ἢ [Π6 δ παρεθβίβ 

ΟὨΪΥ 56ΥΥΘ 85 8η 1ηἰτοἀποίίοη. 6 ΘΠο5, ΠϑυΊΘΙ νυ, Βησδ ἃ 

᾿ψτῖοδὶ ροθιη, σθῆθγα ν ἃ βοησ οὗὁἨ ρΡγΓδῖβθ 1Π ΠΟΙΟΥ͂ οὗ 5ΟΠῚΘ 

σοῦ, δηά [θη τϑοϊίθβ, ἰἢ ἰτοσῃδὶς γϑῖβοβ (οὗ ΒΟ ἢ [Π6Γα 

5Που]4, γα σΌ]ατὶν, Ὀ6 ΞΙχί6 6). 5ουη 6. Ἰοκίησ ΘΟΠΊρΡ]Ιηΐ, ΞΟΠῚΘ 

ΥΒΡΙΌΔΟΙ ἃσϑιηβί 1Π6 οἰἷΐν. 50Π16 ὙΠῪ 56}}ν ἀσϑιηδὲ [Π6 

ΡΘΟΡΙΘ, Ὑν ἢ ΤΠΟΤΘ ΟΥ [655 Τϑίεσθησθ ἴο [ῃ6 ᾿ϑδάϊησ βυθ]θοί 

οὔ [ῃ6 ρῥἷδν : [15 5 οα θὰ τῃ6 ορίγγλοηια, ΟΥ “γΠδΐ 15 5814 

ἴῃ Δααποη., Βοίῇῃ ρίβοθβ, [Π6 ἰγτῖσα] ΒΙΌΡΠΘ δηὰ {Π6 6ρ1:- 

γῇ θη, ἃ16 το ρθαίθα ΔηΓΠΒΙΓΟΡ ΠΟ] ν. [115 οἰθᾶσ {παΐ {Π6 - 

᾿γΥ1Ο 8} ρίθοθ, ΜῈ 115. ΔΗΓΒΙΤΟΡΠΘ, δΙΌβΘ ἔγογη [ῃ6 ρῃΔ ]Πς 

Β0ησ; 8η4 [πΠ6 δρίγυῃθιηα, ἢ 5. ἀηίθρ συ πθιηδ, τόση 186 

σιθα5 ἢ ΠΟ ἢ [Π6 σΠογιβ οὐ τον θ  ]οῦβ βαιά (ῃ6 ἢτθε 

ΡΘΥΒΟΠ5 ἴπθνὺ τηθί. [{ νγὰβ παίαγαϊ, ἃ5 [ῃη6 ρϑῖαθαβὶ5β οᾶιηθ ἴῃ 

1η6 π}16616 οἵὗἩἨ 1Π6 ψνοΪα σογτηθάν, {Παΐ, ᾿ηβίθαα οὗ {Ππ656 16 βίξ 

αἸνθοίθα ἀσϑίηβί ᾿ηαἀϊν  ἀα]5, ἃ σοπσθρίϊοη ΠΟΤῈ βσηϊβοδηίΐ 

Δη6 Τη018 ᾿πίθ  Θϑίησ ἴο {Π6 ραὈ]Ϊς αἱ Ιασσα 5ῃουα θ6 58Ὁ- 

Βῃίαίθα ἔῸΓ [6 πὶ: ψγ81Π|6 (Π6 σὶθαβ ἁρσαϊηβί πα ]ν 485, 5αϊῖ- 

8016 ἴο 1ῃ6 οΥσίπαὶ! πδίατθ οὔ σοπιθάν, {πουσὴ τ Ποῖ δὴν 
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Τοίδυθησα ἰο ἴπ6 σοπηθοΐίςοη οὗ [ῃ6 ρίβοθ, πῆὶσῃΐ Ὀ6 ρυΐ ἴῃ 

1Π6 τηουτἢ οἵ [πΠ6 σἤοσιβ ΠΟ ΠΘΥΟΥ οσσδβίοη βουνά. 

“Α5 [ῃ6 ραγϑθαβὶβ σοπηρ᾽θίθ᾽ ν ̓ηἰθυτρίβ ἴΠ6 δοίοη οὗ {Π6 

σουηϊς ἀγατηδ, τ σου Ἱά οηἷν Ὀ6 ἰηἰτοάπσρα δὲ 5οπΊα ββρϑοῖὶαὶ 

Ρᾶυ56: μὰ ἤπά {πᾶὶ ΑὙβίορμαπθβ ἰβ ἰοπα οἵ ἱπίγοάποϊησ ἰΐ 

αἱ {Π6 ροϊηΐ ὑγῇθτα [6 δοίϊοη, δἰϊθυ 41} βοτίβ. οἵ πιπάγδποαβ 

δηἀ ἀοἴαγϑβ, μὰ8 σοί 50 (ὉΓ {πᾶἴ [Π6 ΟΥ515 τῆσδέ θῆβαθ, ἀμ ἴΐ 

γησβί θ6 ἀδθίθσηϊηθα μοί Που ἴῃ6 οηά ἀσθβιγθα νν}}} Β6 αἰίαϊπϑά 

ΟΥ ποί. ϑ':υ6ἢ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 ([Π6 ἰαχ!ν ἢ ΠΟ ἢ σοχηθαν 

{γϑαῖβ 4}} {ῃ656 ἔοσιηβ, [Παὶ 1ῃ6 ραγαθαβὶβ δ δύβθῃ 6 ἀϊ- 

γἱ θα ᾿ηΐο ἔνγο ρᾶγίβ, πα [ῃ6 Δηδρεββίϊοαὶ Ἰηἰτοάποίϊοη Β6 

βϑραγαίβα ἔγομη [ῃ6 σποσαὶ βοηρ ; ἴΠ6Υ6 ΓῆηΔῪ δυύθῃ θ6 ἃ ξεο- 

οπμα ρδιδθαβὶβ (Ὀυ: νὴ πουὺΐ 1ῃ6 Δηαρεββίϊα ΓΙῸ ἢ). ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 

ἴο ΓΔΤΚ ἃ βθοοπά {γδηβ! 0 ἴῃ {Π6 δοίίοη οὗ [Π6 ρίθοβ." 

1096. κρίνωσιν ἡμᾶς. αἀ7ιᾶ σε τι υἱοίοῦβ. ΌΡΡΙν νικᾶν. 

1097. ᾿Αλεξάνδρου, Ῥαγὶβ; “ΠΟ, Ὀαίησ δρροϊηΐοα ᾿πάσθ 

οἵ θοδυΐν θαΐνγθθη [Π6 τῖνα] σοάάφββοβ, τοῖν του Αρῆτο- 

ἀϊ6, ἴο Ποῖ Π6 Πδά δάἀϊπάσθα {[Π6 ρᾷ]π|, {Π6 στῆ οὗ Ηεἰβη. 

1099. Γλαῦκες Λαυριωτικαί, [1,ατγίαπ οτοΐδ. 1. 6. Οσοἰη5 

θϑατίησ [ῃ6 ἤσυγα οὗ δὴ οὐ]. Τιαυγίδη, θθοδιιβθ [Π6 Ατις 

σοίηασθα νγὰβ ΒῈρρ] 6 ἃ ἔγομι {Π6 ΞΘ ΓΪη65 οὗ 1,δυτίοη, 

[Ὁ δῃ δοσοιηΐ οὗ νι ῃ ἢ 566 Βοθοκῃβ Ῥυθ]1ο Εσοποιην οὗ 

Αἴῃθηβ, Αρρεηάϊχ. ὅ66 αἰβο ΗἩθγοάοίιιβ, 11. 144: Τῆυογά. 

ΠῚ. ὅ5. ΤΠ 1, αυγίδη οὐ» ]β γα ἴο τηδκα {Π6ῚΓ πϑβϑίβ ἰὴ ἴΠ6 

Ρυγβ65 οἵ [Π6 Ἰυάσοβ, ἀπά Παίς 5Π18}} οὔδησθ. 

1103. ἐρέψομεν πρὸς ἀετόν. 'ΓΏΘΓΙΘ ΙΒ ἃ μἷαν ἀροη [Π6 

νγογὰ ἀετόν, ἡΥὨ]Οἢ, θαβι θα βισηϊ νίησ απ δαρῖο, ἰβ αἶβο δἢ 

Διο Ιἰδοίαγαὶ ἰθστη, ΠΚθ ἀέτωμα, ἐΐια ρεαϊπιοηΐ. 

1104. ἀρχίδιον, α ρείέῃ οἤϊεο. 

1106. πρηγορῶνας, δῖγ5᾽ “7Ὸ}5. 

1107. μηνίσκους. ΤΉ Θ56 ὙΥΘΓΘ ΟΥΘβοθη-βῃαροά σονθυίηρβ, 

ἴο Ργοίθοί [Π6 βίαϊιιθβ ἔγοπ θθίησ βοϊϊθὰ ὃν 1η6 Ὀἰγάβ. ΤῊΘ 

ΤαΪΠθΟν,, ΟΥ σίογυ, βποίγοϊησ τΠ6 ῃϑαάβ οὔ βαϊηίβ ἰη ΟἩ τὶβ- 

[ἰΔ ἢ βίαϊιατν ἀηἀ ραϊητίησ, ννὰ85. θογγουγθ ἔγουὴ ἴΠ6. συβίοπη 
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οὗ τ1π6 Οτθοῖκ αὐ ἰϑίβ οὐ ρ᾽δοίησ ἴῃ 6586. οὐ Θβοθηΐβ οὐϑὺ {Π6Ὶ} 

βία 65. 

Ρεἰβιβείαϊσοβ, πανίησ σομιρ] οἰθα [Π6 βδου!ῆσθβ, ἡΘαρ ρα 5 

ἘΡΟη [Π6 566η6, ἃηἀ αἱ [πΠ6 ΒΆγη6 τηοηθηΐ ἃ ΠΠΘΘΒΘΉ ΘΙ Ὠα]- 

τἷθϑ ἴῃ, οὔἱϊ οἵ Ὀγθδίῃ, ἰο δῃηοῦηοα. [ῃ6 οοτηρίθίίοη οὗ 1Π6 

οἰΐγ ψν4}}. 

1114. ᾿Αλφειὸν πνέων, ὑγοαϊιΐηθ ΑἸρῆθι5. 'ΓΠ6 δἰ! υβίοη 

15 ἴο 1πΠ6 τᾶςϑβ αἱ ΟἸγιηρία, πθᾶν ἴῃ8 Ῥδηκβ οἵ [πΠ6 ΑἸρῃ θα. 

1116. ἅρχων ΞΞ ὁ ἄρχων. 

1119. Προξενίδης ὁ Κομπασεύς, Γγοχοηϊάο5 9[|} Βτγαρίοινη. 

ΤῊ ρϑύβοη ἤΠθῖ6 τϑίουτθα ἴο ἃ5 ἃ Ὀτα σου 15 Βροκθη οἵ αἰβοὸ 

ἴη 1πΠ6 δἥαβρβ. Κομπασεύς, ἰογτηθα ἔπΟΥη κόμπος, ἃ5 1 1616 

ψ6͵6 ἃ ἀοιηθ Ὀθατίησ {πᾶΐ πᾶπιθ. Οὐτουν ἰγαηβαΐθβ τ οὐ 

Βγαρϊαπά. Ἐὸον ΓΠΘαρθη65, 5686 αηέθ, ν. 824, 

1190 -- 1199, ἅρματε .. . . παρελασαίτην. ηυϊσί παῦθ αΥϑθΉ 

ἐμεὶγ εἰαγῖοί5 ραδέ δαοΐι οἶδεν, τοῖν, ΠΟΥ͂8658. ἢαγ 6556 4 α8 

ἴαγ 56 α8 ἐπα Ἡγοοάφη ; αἰ! υἀϊησ ἴο {Π6 δούριος ΟΥ̓ δουράτιος 

ἵππος, ἴῃ {π6 οαρίατα οἵ Ττου. ΤΠ δἰ] βοὴ τγᾶβ ἴῃΠ6 ΤηΟΥ6 

δτηπβίηνσ ἴο [Π6 ἀαάϊθποθ, ΠῸΠι (Π6 οἰγουτηβίαηο8 {Παΐ ἃ ὈΤαΖΘη 

βίαϊπο οὗ [π6 Τ,οϊαη Ποῖβ βίοοα οἢ ἴῃ6 ΑοτΌρο 5. ρου μα ρ5 

ἴη [ὉΠ] βισῃϊ οὗ 1Π6 {Π6 818. 

1194. τοῦ μάκρους, σοηῃϊίνα οἵ Θχοϊαγηδί!οῃ. 

1126. ᾿Αιγύπτιος. ““Πλινθοφόρος. Οἱ Αἰγύπτιοι ἐκω- 

μῳδοῦντο ὡς ἀχθοφόροι. Καὶ ἐν Βατράχοις (1992), οὺς οὐκ 

ἄραιντ᾽ ἂν [ἂν ἄραιντ᾽] οὐδ᾽ ἑκατὸν Αἰγύπτιοι. ---ΞΠῃ. 

ποίατη οϑὲ οχ δτγοάοιὶ Επαΐθυρθ, αἰ ρἰθυαὰθ τα σθ5. ἀββιὰ6 

οοὔσενϊηϊ 605 οτθπηθηία ρουΐατθ δὰ θχβίταθηαβ ργϑοῖραθ 

ΡΥυταυη]465.7) Βουσίου. ΤΠῈ6 ἰαθοῖβ οἵ 16 Εσυρίϊδηβ ἴῃ 

θυ] αϊησ [πΠ6 Ῥυγαυηϊβ ἃ1τ6 τϑίδυγθα ἰο, ἃ {]] δοσουηΐ οἵ 

ψ ΠΟ 5 σίνθη ὃν Ποτοθοίαβ. ΤΠΘ τοδάθυ Ὑν}}} αἰδὸ τὸ- 

ἸὩΘΙΡΟΥ [Π6 5.5 ἱπηροβθά προ ἴΠ6 βγαθ! 65. ἀατίησ {Π6]} 

Θηϑίανθιηθηΐ ἴῃ Εὑσυρί. 

1180. λίθους. ῬοΥπαρ5 ἴΠ6 ρορυΐαῦ ποίϊοῃ, [Πδΐ [Π6 οΥδΏ65. 

οαΥτΙΘα ἴῃ {Π6 1, ὈΘαἶκβ, οὐ 5υν! ] ον 4, βίομθϑ, ἰο βίθδδαν {ῃθτη- 
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56 ῖνεβθ ἰὴ {Π6ῖν ΠΙσῃν, ---- ἃ ποίΐοη νος Αὐἰβίοι!β ΤΊ  Κ5 

ροπ ἴῃ Π5 Ηἰβίουυ οὐ Αηἰπηδ]5, -ττ- ΠΊΔῪ Πα 6 ΔΙΊΒΘ ἢ ἔγομη 

ΟὈβαυνίησ {Πμαὶ βοπθ ἰγὰβ βυνα! ον στάνγοὶ 85 ἃ Κἰπά οἵ 

ἀϊσεβίθσ. [τ ἄρρθδῖβ ἰῇ βθυθῖα! ἔουτηβ ἴπ ἴΠ6 ϑομο !αβίβ. 

Ομ βίουυ ἰ5, 1ῃδΐ [ῃ68 οὐϑπθ5 ΟΔΥΤΎ βίοπμββ, 50 {παᾶΐ, ΏΘη 

θαι θα ψ  ἤνίησ, [ΠΟῪ τηᾶν ἀβοθγίδιη ὈΥ ἀτορρίησ Οη6 

ΜΠΘΙΠΟΥ ἸΠΕΥ ΔΙΘ ΟΥ̓́ΕΙ ἰαηά ΟΥ̓ ψναίθσ. Ἂδλδί 8ΔηΥ σταΐθ, [ἢ15 

ΡΟΡΟΪΆΙ ΟΥΓΟΙ 15 ΥὙΘΡΥῪ ΠΔΡΡΙΥῪ διηρΙ ον α ὈΥ 186 ρΡοβί ἴη 1ῃ6 

ΡΙΘβθηΐ ρᾶββαρθ. 

1181. κρέκες, {16 γταϊϊδ. ΤῊΘ 5ρθοῖθβ Πϑύδ ᾿πἰθ θα 15 1Π8 

Ἑαϊϊι5 αφιαέϊειι8. ἀΘ5οΥυ 6 α θν ὕοη ἀθν ΜἅΠ]6 ἃ5 θθῖησ ΥΘΥῪ 

δθαπάδηϊ ἴῃ [Π6 τηοοῖβ οὗ ἄτθθοθ, ρρ. 91, 92. ΤΠ6 οἴου 

ὈΙγά5. Πθυ6 τηθηϊοηθά Πᾶνα δἰγαδαν οσσυτγτγθα, 

1188. ὑποτύπτοντες, 5ραάϊησ ; 1. 6. ἴῃ6 σθθβθ 564 {ΠΕ6ῚΓ 

ψγ6Ὁ-ἴδοί ἃ5 βραάεβ ἴο 5ῃονϑβὶ 1ῃ6 σϑιηθηΐ ᾿ηΐο 1Π6 Ποάβ οἵ [Π8 

ὨΘΙΌΠΒ. 

114]. περιεξωσμέναι. ““ Ῥιςροϊποία5. 688 6556 (ασοίς ἤποὶῖ 

οοιηΐοιβ, 4υἷα Πυ]5. ανὶβ ΡΙ αγηαταγη ἀἰβροβιῖο αἰρὲθ Ζοης 

βρθοΐθιῃ χοίεσί." ΒΙαγάθβ. Τῇ Ξομο δὲ τα κο5 ἃ ΒΙΠΉΠΆΤ 

τΘυηδ τ, ---- “’ Τινὲς τῶν νησσῶν ἔχουσιν ὡς ζωνὴν ἐν κύκλῳ λεὺυ- 

κήν." ῬῬτΟΡΆΡΙΥ {π6 «πα8 δοδεῖιαδ. (ὅϑὅεθ ὕοη ἀθὺ ΜᾶμΙ6, ρ. 

196.) Βοῖπα αυοίαβ ἔγοιι ΟΥ̓ Πτηβθὴ ρᾶτὶ οἵ ἃ ἀθβουρίίοη οἵ 

{π|5 νν ἃ ἀποῖκ : τ “ς Τὴ ἐτοηΐ, οι 1Π6 ἀπάθυ ρατί οἵ 115. πθοῖτ, 

{Π616 185 ἃ νγῃ 16 ΒΘΙΉ]ΟΙΤΟΪ 6. 
ΤῊδ βοθπθ ἀθβουῖθεα ὃν [Π6 Τθββθησου ἴ σοποοῖνο ἴο Ὀ6 

(15, τ᾿ ἀπ {Π6 Βυτηοῦ οὐ ἴΐ σοηβίβίβ ἴῃ {Π6 ὄἜχδοῖ δἀαδρία- 

τίοη οὗἁἨ 1πη6 Βα 115 οὐ [Π6 δ᾽γ45 ἴο 1π6 ρατίβ {πὸ ν ρϑυίοτμι ἴῃ 1Π6 

Βυϊ!άἀϊησ οὗ [π6 πον οἰϊγ. ΤΠ ΠΘΙΌΉΒ, σθθβθ, ΔηΠ ἀποῖβ, ποῖ 

θείης σοοά αἱ νίησ, ἀτο ἴῃ6 ἀἰσσθιβ ἃηα σδυγίθυβ, πΠΚ6 1Π6 

[γ]5} ἸαθΟΥΟ 5. Οἡ ἃ Τα] τοδά. ΤΉΘ, 6656, ἢ {(Ποῖν τνϑὈ-ἴδοῖ, 

Γουηδίη ἴῃ {π6 πιά, 5ῃον ! ησ ἴἃ ἀροη 1Π6. Ὀτγοδά Ὀ1}}5 οἵ 1ῃ6 

ΠΘΙΌη5, Ψ ΠΙΟἢ ἀτα {π6 ποάβ (Λεκάναι). ΤῊΘ. Πογοηβ ἀο ποῖ 

ΟΑΥΤΥ ἰΐ ἴο {π6 οἷν, ἴον {ποὶγ πασηΐῖβ ἅτ ἰη πη ἂν Ρίδο68, 

Βυΐ παπά ἴξ οὐ ἴο {π6 βυνα! !ονβ, 0 ἅτ ἴΠ6 Ὀοβὶ οἵ δἰ} 
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ὌΡΟΩ [η6 ψίησ, ἃπΠ4 ΨηὴΟ ΟΔΥΤΥ τ ὰρ ἴῃ {ποῖ θα κβ, δηά 

[Π6ὴ ὑγοῦκ ᾿ὲ ΟΥ̓ΘΥ ἃ5 ἀθβουθθα 1 1π6 (ο]]οσίησ ηοίθ. "ΓΘ 

Δα! οπα] (δοΐ τΠαΐ [η6 βυναίϊονν, ἤθη τη κίησ 115 οὐ Παβῖ, 

ΡΟ ἃρ πὰ ΟὨΪγΥ ἴθι σαὶ ηβ, τη ]το5 [Π15 αἰνιβίοη οὐὨ Ια θῸ Ὁ 

δίαγαὶ Δηἃ ΠΘΟΘββαυυ. 

1142 -- 1144. ἄνω... .. χελιδόνες, απά ἐδ 5ισαϊϊοιυ8 

δι αρ τὐἱέν {6 ἰγοισοί δε πα ἐδιοηι, {κα {{{16 ὅομ5., απά 

σαγΥ νη {Ππ6 σοηιθηΐν ἦπ ἐλποὶῦ πιοιίἢδ. ΓΘ βυνδι ον 

816 βοίβοίθα [Ὁ {π|5 οἷιοθ. οἡ δοσουηΐ οὗ ἰΠ61 511} 1ἴὴ 

᾿Πηϊησ {Π6} Πρβϑίβ ἢ τὰ, ΤῊ ἰτονγαὶ 15 {π6 βυγδ!]ονν 5 

141}. τυ Ιοἢ ὈΘδΥ5. Βουη6 Το θυ δησα ἴο [ῃη6 Ὀτοδά, δὶ τον οὶ 

564 Ὀγ {πΠ6 ἃποϊθηΐ θα ]ΠᾺ46ῖ5. Βθβιάθβ (ῃ15, [ῃη6 ροαεὶ δά 

ΟὈβουνϑα {μᾶΐ 1ῃ6 βϑυνδί]ονν 1565 115 (8}} ογ (ῃΠ6 νϑὺῪ Ρὰγ- 

ΡΟΒ6 {Παΐ ἃ Τηᾶβοὴ 1565 ἢΠῚ5 {τΌνν 6]. [{ αἶἰβοὸ οᾶυτῖθ5 [86 

γα ἴῃ 115 Ὀ6ΆΚ, ἃ5. Ποῖθ στϑργθβθηΐβα; Ζζε {16 δου, 

“ἐ μὲ ριιογμὶ.,,) ἃ5. δχρίαιηθα ὃν ΒΙανάββ, “41 σαπάεδπηί 8}1- 

414 ἃ ἰΘΓσῸ {τ Π6γθ, οἵ θδᾶοῦΐο ᾿ἰσθθοὸ δα] ᾿ηβίαυ ᾿ηβ ἀθηΐθβ 

ΟΡΑΤΙθῸ5 αἰγατοαιβ οὐστοτθ.""  Βοιηθίῃίησ 15 ψαπῆησ ἴο 

πηακα {Π6 σταγηπηδίοαὶ σοηβίγποίίοη οὗὁἨ {πΠ6 ἰθχί σοιῃρίβίθ ; 

8.5 1{ βία παάβ. ἤν, {Π6 16 15 8η σβηπαείοι. 

1156. ᾿Απονίψομαι, [11 τραϑ5], πιψϑεῖί, Ἠδ δά σοιηθ ἴῃ 

στοαί Ὠαϑβίθ, δηἃ νγὰβ 511} οονθγβαά νυ αἰτί. 

1157. οὗτος. Αἀάτοββοα ἰο Ῥοϊβιποίδιτοβ γῆ βίδηᾶβ 1Π 

51:16 ηΐ διηδΖθιηθηΐ αἱ νυ ῃδί ἢ6 ἢᾶ5 1υ81 Παδατσά. 

1162. πυῤῥίχην βλέπων. 'ΓΠ6 ΑΙ] 5] οη 15 ἴο ἃ νγγδῖ- ἀ8ηο6. 

οΔ]Π]6ἀ τΠ6 ὈΨΥΎΥ]ῖο, ---- ἰΙοοκῖησ {με ο6, σ!ε; ἴκα βλέπων 

Αρη, τὴ βοῦν 5, ϑαρί. σοηίν. ΓΠΘΡδ5. 

ΓΠΘ ΒΘοοηα ΠΊΘΒΒΘΗΘΘΙ ΠΟΥ ΘΟΠΊΘ5 Γαηηΐϊησ ἴῃ, ουΐ οὗ 

Ὀτθαῖῃ. Ξξοπ8 οὴθ Πὰβ ραββθά {ῃτουσῇῃ [ῃ6 σαίθβ τ Ποαυΐ 

ΡΘΥΓΉΊΞΒΙΟη οὗ [Π6 δΔυϊῃου 165. 

1110. περιπόλους. τι γουησ τηθὴ οὗ Αἴμθηβ 6 16 

οἰαββθά ὑηάθυ {Π6 ἀδβισηδίοη οὗ ἔφηβοι, θη {Ποὺ τοδοῃθά 

[η6 ἃσα οὗ εἰσῃίθβεη. ΤΠ} ἵνγο [Ὁ] οννίησ γθ δ 5 ἴΠΘΥ ΘΙ 

5θηΐ Ἰηΐο {πΠ6 σουηίυ ἰο συᾶτὰ [Π6 5ίτοησμο 45. ἀπ τ] ΑΥῪ 
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Ροβίϑβ, δηἋ οὺ [Π6 σϑηῆθσαὶ ρτοίθοϊϊοη οἵ [π6 Αἰΐο ἰουυ συ. 

Βατγίησ {Π1|5 ρατιοά (Π6Ὺ ἡγοτα οδ᾽ θα περίπολοι, ΟΥ̓́Τ ΟΑΠΙΘΥ͂. 

ΤῊΘ 8|1υδοη ἀπά Δρρ]ϊοδίίοη ἤθσα ἅτ οὐυϊουβ. ὅ866 Ηϑρι- 

τη8ηη, ΡοΪΙ. ΑΠ|4.. ὃ 129. 

1171-- 1174. ΤΠ περίπολοι, ὙῆὴΟ 816 5θηΐ ἴὴ ρυγβυ!, 

816 (Π6 σνηεβί 8η4 βοηρσαβί οὗ 1Π6 Ὀιγαβ οἵ ρτδὸν :; δ} 

ἢ ΟΥ̓ α [8]0η5, ---- [Π6 Πᾶν κβ, (αἰ σοηβ, να] 765, ΘΘΥΓΙΟΗ- 

οΥου5. 8η4 θαρίθββ. ΑἹ] 1ῃη6 ὈΙγάβ ἤθτα τηθηϊτοηθά ἅτ ἀθ- 

Βουιθοα ὃν οη ἀθγ Μύη]6. “ΓΠδ ἰἀτηα] ἴῃ [Π6 811 15 ἀοιθί- 

655 ἃ ΡΔΙΌΘΥ οἢ ἃ ρᾶββαψϑ [ἴῃ 50γὴ6 ῥίδυ; ὑϑῦυ [ἰΚοὶν ΟΠ6 

οἵ “βου 05. 

ΑΠἶοτ ἃ ἴδυν βίγαιηβ οὗ ᾿γυὶς γϑύβθ, [τ]5. [η6. πη ββθησου οὗ 

1πΠ6 σοάδβ, 15 Ὀτουσῃς. 56 ἰβ5 [Π6 ᾿μίθυϊοροσ, ἡῃο, θδῖησ 

5Βθηΐ οὐ 8ῃ ΘιΊθαΞΘΥ ἰὼ [ῃ6 θϑυίῃ, μὰ5 σταβῆϊν θηΐθγθα [68 

οἰἵγ. ἃπά ΠΟΥ Ἀρρθᾶῦβ ἴῃ ἴῃ6 δυσιυβί ργθβθησα οἵ Ῥβιβίῃθ- 

[Δ 1ΓΟ5. 

1192. πλοῖον, ἢ κυνῆ; ΒίαγάεΒ Π85 {Π6 [Ὁ] ουνησ ποίθ : 
-““ Ναυνὶβ απ ρείαβιι5. 2 Νανθιη εββ6 δαϊὴ ρυΐαΐ, διιξ αυΐα 

γΘϑίβ 6]5 ἱπηρθίαᾳ νοϊδη] νοὶϊ ᾿πβίδυ βίησοβα ἔδοία ογαΐῖ, αὰΐ 

ῬΙΟΡίου ἃ᾽ὰ5 αᾶ5 Παρθθρθαΐ ; Παρθθηΐ δηϊπὶ οἵ πᾶνδϑδ 4088] 

8185 αυδβάδη) ΤΟΠΠΟΒ : ρθίαϑ Π ΘΠ ρΡαΐαὶ Ῥ͵ΙΟΡΊΘΥ δ[85 γδ] 

Ρἰπηδ5.᾽) Βαΐ ρουῃδρβ 1Π6 θ6βί ΠΠ]υβίσατοη οὗ [ῃ6 ἰοχί 15 1ῃ6 

Ρᾶββασθ ἴῃ ΜΙῈΟη 5 ϑϑαϊηβοη Ασοηϊβίθβ, τ [Π6 ἀρρθδγ- 

8η66 οὗ [24 }1Π|8 ἢ} 15 ἀθβουιθθα : -- 

“Βαΐ νγῆ0 15 1Π15 ἢ νγῆῃδΐ {πτηρ οἵ βθᾶ οὐ ἰδπὰ ὃ 

Ἐδημ8]6 οὔ 6 χ 1ἴ ΞΘ 6 ΠΊΞ, 

ΤΠαΐ 5ο θβάθοκρά, ογηαΐθ, πὰ σᾷυ, 

Οὐομη65 1Π15 ννᾶὺ 5δ|]Π]ην, 

ΠῚΚΘ6 ἃ βίαίθ! Υ 5ῃ]Ρ 

ΟΥ̓ Τάγβαβ, θουπὰ [ὉΓ 1Π6 5165 

ΟΥ̓ 7ανδῃ οὐ δάϊγθ, 
ΝῊ 4}} ΠΘΥ ὈΓΑΥΘΓΥ ΟΠ, ἃπἀ ἴδ κ᾽ 6 {Γ]ΠῚ, 

4115 1168, ἀπε βίγθαπηθυβ γᾶν ὶησ. 

1198. Πάραλος, ἢ Σαλαμινία; Εν 8δη δοσοιηΐ οἵ [Π656 

(Ἀ51-5}} πὰ ΡΟ. γν6556}5 οἵ τῃ6 ΑἸΠθηΐδη5, 566. ποίθ ἴο Ὑν. 
1460, 147. τ 
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1201. κολοιάρχους. «““ Γγαζεοίοβ, εαοιδίαγιηι. Κολοιοῖς 

ΘΠΪη Οἰιβίοαϊα πονῈΒ ὈΓΡῚ5 σΟΙΏΙηΪβϑα ταί. ΒΙαγάθθ. 866 

γί [07]: 

1202. Σφραγῖδ᾽. Τμ11. ἐλ 56αἷ, 1. 6. ἐδ ραδϑδρογέ, ΜἘΪΘΝ, 

1ῖ ΒΘ 5, γγὰβ ΘΙΠΠρΡ] ον Θά ἴῃ δποϊθηΐ {τη685, βίδιηρθα ἢ [Π6 

οἴιοΙα] 5θὰ] οὗ 1Π6 ῥτόρϑὺ δυῖῃουῖθβ. ΟἹ {Π6 σϑηθαὶ τ56 

οὗ 568] τίησβ, 566 Ββοκουῖβ Οἤδυίο θβ, Ρ. 169, η. 6. ΤῊΪ5 

ΡᾶΡΠΟυ]ΑΥ Ἰηβία ποθ οὐ {Π6 1} 156 [ῸΪ ρδββρουΐίβ ΒΕ ΠῚΒ ἴο ᾶγθ 

Θβοαρϑα Ββοκουβ ποίϊςθ, δηᾶ {παᾶΐ οὔ [Π6 Ἰησϑηΐοιιβ ὙΠ ΟῚ ἴῃ 

1η6 ΠΟ Ιοπανν οὗ ΑπΠ4α 65. 

1204, ᾿Ἐπέβαλεν, ἱοπαογοά. 

1210. ᾿Αδικεῖ, 94 ρο15. ρ855.5) υιμδέϊεθ ἐδ ποὲ ἄ0η6 γοῖι. 

Υοῦ οὐρσῇϊ ἴο Πᾶνα θη ΙΓ αν ρα ΠΙΒΠ θα ἔῸΓ γοῦν δυάδοϊίν. 

1211. Ἰρίδων, σοηϊίνα ΔΗ͂ δικαιότατ᾽. 

1217. ᾿Ακροατέον. . .. κρειττόνων, Υοῖ! Παῦα σοί ἰο οὔδῳ 

ψοῖιγ δοίἐθγ5 ἴηι. {1|71. 

1218. ναυστολεῖς. ΠΟ Ιάδ8 οἵ [Π6 5Π1ρ 15 511] Καρί ὑρ. 

1220. Φράσουσα θύειν, ἰο ὀϊά ἱλεηι βαογῖῇεο. ἘἙαϊ. ρατί. 

ΘΧΡΥΘΘΒΙΩ σ᾽ ρΡαΓροβθ. ΤΠ δου ῆςσ!α] ἔὈυγη5, ἴῃ {Π6 [Ὁ]]οννησ 

ΠΠη65. 876. ὈοΥτου α [ΠῸΠ {Π6 ΤΟ] σίουβ ἰΙαησαασα οὗ ἴΠ6 Α1Π6- 

ΠΙΔΏΉΒ. 

1224, Θεοὶ γάρ. 'ΤΠ6 56 οἵ [Π6 ρϑγίοϊα ἤθσα 15 61}- 

. 8η6, το], δηα 11 την Ρ6 τϑπάθγθά, Τλαΐ ! αγὰ οι 

ἴῃ {πΠ6 ποχί οἴαιιβθ, ΤῸ ὅδ διιγ8., ἔο γ᾽ 

1220. θυτέον αὐτούς. “ΓΘ γουθᾺ] 1η τέον 1ῖ5 δαυϊνδαθηΐ ἴῃ 

56η56 ἴο {Π6 ᾿ΙηΠπ|γα ψ] ἢ δεῖ ; Π6ΓΘ, {Π6ῃ, ΞΞ δεῖ θύειν αὐτούς, 

ἐξ 15 ἐπεῖγ ἀπμὲψ ἰο δαογίβεθ. "ΓΠΘ σοπβίγαοιοη 15 αὐ δοηδμῆι, 

Β1η06 ὙΘΥΡΔ15 ἀβαα}}ν ἰαΚ6 [Π6 ἀδίϊνα οὗ {Π6 ἀσθηί. 

1298, 1299. “6 Ἰαησυασθ ΠΟΙ 15 ἃ ρᾶτοαν προη ΖΕ βοἢν- 

[α5. Ασ. 581, 584. 

1291. Λικυμνίαις βολαῖς, ιοἱέΐ, ΤΠ κυηιπίαη ῥοῖϊίδ. '"ΓΠΘ 

ΔΙ] ]5]0ὴ 15 ἴο ἃ ἰοβί ρίαν οὗ ΕΣ ασΙρΙ 465, σα δα ΤΙ Κυτηηΐοβ, ἴῃ 

ὙΠ ]Οἢ ΟὴΘ οὗ [ἴΠ6 ρϑυβοηδσθβθ ννᾶβ βίγποΚ ὈῪ ἃ {πα πάουθοϊί. 

ΤῊΘ γΠΟ]6 5ρΘθο οὗ [τἰβ ἰβ 8Δἢ διηιβί Πρ ρΆΤΟάΥ οἡ {Π6 οδ[ῖ- 

δαΐο Ἰοίτη655 οἵ [ῃ6 ἰγασὶο βίν ]6. 
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1999. Λυδόν, Φρύγα. ἮδτΓα 15 ἃ ρΡᾶγοάν ὈΡΟῊ 50Π16 [1Πη65 

ἴῃ 1π6 ΑἸςββιὶβ οὗ Επαστιριάθβ, ν. 670, ΝΥ οοϊβου 5 δαπίοη, δηα 

Ὠοΐδβ ἴο {Π6 ραββᾶσϑ. 

1236. δόμους ᾿Αμφίονος. “ΓΠΪ5 ρῃγαΒ6 15. Ὀουτουννθα ἔγοη, 

{Π6 ΝΊοθα οἵ “βου 05. 

1298. πορφυρίωνας. 66 απίο, γν. 559, 109. 

1999. παρδαλᾶς, ραπίἠιε7-5,ἴηι8 ; ἴῃ Δ] βίο ἴο [Π6 σοΐου- 

ἴησ οὔ {πεν ρ᾽ υχηᾶσθ. 

1241. Εἷς Πορφυρίων, οη6 ογρλυγίοη ; τοίθυσιησ ἴο 1Π6 

σἰδηΐ οἵ [μαΐ πᾶιηθ. 

1250. νεωτέρων τινά, 8οηι16 Οὗ {6 ψοιη σεῦ οπῈ8. ἷ ἃπ| ἴοο 

οἷά ἰο θ6 ἔγισῃίθ πα Ὀν βυοῇ βίυ 

1957, 564ᾳ. Τὴα μια ἃ γνῆο μα θβθὴ ἀδββραίοῃϑά ἴο βαυίῃ 

ΠΟΥ τϑίαγηβ, θαυ ησ αἱ {πΠ6 ὈΓΠΠΔηΐ βασοθββ ΒΙγΡάΐονν ἢδ5 

ἢδά διηοηρ τηογΐα 5. 

1259. κατακελευσον. Ἀσοογάϊησ ἴο 1Π6 Ξοῃο]!αβί, [Π15 

ΓΘ8η5 ΟΥ̓ΩΕΥ͂ δίϊοημσθ. ΟΔΥῪ τϑηά 615 ἰΐ, ““ Ο,, Β]4 41} Πθῖα σῖνε 

Πραγίησ." ΡΙΟΡΟΙΥ, 1ἴ 15 υ564 οὗ [Π6 κελευστής, “ἡ ΠΟΒΘ 

Ὀυβίηθ55 ἴξ ννᾶβ.᾽) βᾶγβ σοὶ (ΓΠυοσγά. 11. 84, ποίθ)., ““ἴο 

γπᾶ Κα 1Π6 ΤΌνΘῚ5. ΚΘΘΡ {{π|6 ὈΓΡ βἰησίησ ἴο {Π θυ ἃ ἴη6 ΟΥ̓ 

Βοδί-ϑοησ ; ἃπὰ 4150 ἰο ἴθι {Π6 πὴ ἰο ἴῃ 6] ννουκ, πὰ θη- 

σουγᾶσα {ποῖ Ὀγ βρϑακίησ ἴο {Π6π|.᾿ “1 ννὰβ αἶβο, δο- 

οογάϊηρ ἰο ἃ Ξ'οῃο!αβί οὴ ἴπΠ6 Αομαγπίδηβ, “1Π6 θυβίηθββ οὗ 

[Π6 κελευστής ἴο 566 {πα {πΠ6 τηθῃ Ὀακρα {πθὶγ Ὀγοδά, δηὰ 

σοη ΓΙ θυϊοα {ΠῚ} [81 5ῃατθ ἴο {ῃ6. τη655, (πὶ ποὴθ οὗ {6 

Τα[ΙΟΏ5 ἰββθα ἴο δᾷοἢ τᾶ μηϊσῃΐ θ6 ἀἰβροβθα οὗ ἱπηρτορ- 

οὐν." ΤὍΤῆθ νογὰ ἰ5 ἀουθ11655 564 ἤΘΤΘ ἴῃ δἰ βίο ἴο 1Π 656 

[αποτϊοηβ οὗ {Π6 κελευστής. ΤΠ6 ἰἈβῃϊοηβ οὗ Βιγάίΐοννῃ ἃ1Ὸ 

81} [η6 τὰσα αἱ Αἰῃθηβ, δηὰ τη 465 ἅτ οἢ {Ππ6 ροϊηΐ οὗ 

τηϊσταίϊησ {ΠΠΠπῸτ. [{ΠπΠ6|6 7 {Π656 οἰγουγηβίδησθβ, ἰἃ νν}} θ6 

ὨΘοθϑβανν {Παΐ 5ΒΟΠ6 οη6 Βῃου]ὰ θχουΐ ΠΙμηβο τὸ ΚΘΘρ ογάθυ 

δΙηΟησ ΒΌΟὮ ἃ ΠἸΒΟΘ ΙΔ ΠΘοιβ οσονν, 8Π4 {παὶ ὁπ6 πιυβὲ θ6 

Ῥροιβιῃϑίαϊισοβ. ᾿ΓΥαηβίαΐθ, (ἤθη, ἔβα οὐ εὐ 8. 

1200, 1261]. Στεφάνῳ χρυσῷ. Οἠδ οὗ [6 πηοβὶ ποίρα 

18 
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διηοησ 1Πῃ6 Ποηοῦβ Ὀοβίοννθα [Ὸγ ϑηληθηΐ ρΌ]1Ο ΒΟΥνΙΟ 685 

νγὰ5 1Π6 σοηΐουγηρσ οἵ ἃ σοϊάβθῃ οὔόνη. Ῥϑυμαρβ {Π15 15 

[16 Ρθεβϑί Κῆονγῃ ΠπῸΠῚ {Π6 ἰδοΐ, (Παὶ 1ῃ68 σγϑαΐ οοηίαϑδί οὗ 

οΥ̓Αίουυ οί Πθιηοβίῃθηθβ δηα βοῃηθ5. στον οὐΐ οὗ ἃ 

ΡΙΟροΒΠΙΟη ἴο ΟΥΌΜ Ὼ [Π6 [ΟΓΠΊΘΙ. 

1964. φέρει, 24 ρο75. πιϊ4.. ἐλοιῖι γϑοοῖυοδὲ ἴοΥ 1ῃγ 56] 

1267, 564ᾳ. ᾿ἘἘλακωνομάνουν, 1676 ϑραγίαπ-πιαά, 'ΓῊΪΒ 

αἰἴδοίδίίοη οὗ ᾿μηϊϊαίίησ ἰῃ6 1,Δοραεβιηοηΐδη τηοάθ5 οἵ [|1ἴ6. 

{πον αν οὗ βρβακίηρ, δηα {ΠΕ Ὶ1 ΠΠἸΔΠΠΘΥΒ, ΒΘΘΠῚΒ δῖ ΠΠΠ165 ἴο 

Πᾶν θθθῆ ΡῥΥθιυ δχίθηβίνον ργθναϊθηΐ αἱ Αἴμθηβ, ἃπα 15 

οἴϊθῃ βροόκβθῃ οὗ (6 δηοϊθηίβ. ὅδ Ρ]αίαγοῃ, [“{6 οἵ ΑἹ- 

οἰδιαάθβ ; Ποιηοβίμθηθβ ἀσαϊηδί ομοη ; πα Ρ]αίοβ ου- 

σίαβ. ΤῊ ρδυίουϊαν τη 65 1 ΠΟ [ῃ86 δῇδοίδιοη τηδηϊ- 

[βϑίοὰ ᾿ἰ56 ἢ αὐ ἀθβουιθοά ἴῃ (ῃ6 [ἰη65 ψῃϊοῆ [Ὁ]]ον,. 

ὙΠ ταβρϑοί ἰο ἴμ6 ψ Βἰτὴ5 οπαυσθα ἀροη ϑοογαίθβ, 566 ἴΠ8 

ΟἸουάϑ. 

1269. Σκυτάλι᾽ ἐφόρουν, οαγγὶεὰώ ὥραγίαη σαπθ8. 'ΠΘ 

ΔΙ] ϑίοη ΠΟΙ 15 ἴο {πΠ6 δεψέαϊο, ὉΥ πηθδὴῃβ οὗ μι οἢ [ῃ6 σον- 

Θηπιθηΐ οὗ ϑϑραγία οουσθβροηαθα ψ ἢ 1[ῃ6 σθηθυα β οὐ Κίησβ 

τ ΠΘὴ δρβθηΐ ΟἹ β5οῖη6 ἰὈγθΙσῃ Θῃΐθρ 56. ἢ (Π]οΐ. οὗ 

6τ. δηὰά Βοιη. Δπὶ.) ἰμ05 ὈγΙΘΥ ἀθβουῦθοβ 10: -- “Κ ὕΠΘη ἃ 

Κίησ οὐ σϑῃθγαὶ ἰθς ρατία, 1Π6 δρίιοῖβ σᾶνβ ἴο Πΐμπη ἃ βἰδῆ οὗ 

ἃ ἀοἤηϊία Ἰδηρὶῃ ἃηα {Π]οκηθββ, ἃ πα τϑίδι θα [ῸΣ {Πθυηβθοὶναβ 

δ ποίου οὗ ρ θοιβὶν {Π6 58 π|6 51Ζ8. θη 1ῃ6ὺ ἢεαὰ δὴν 

σοι ηϊοαίοπ5 ἴο τδ Κ6 ἴο Πΐη1. 1ΠΘΥῪ οὐἱΐ [Π6 πηδίθυϊα! ἄροη 

ΜΠ Οἢ ἴΠ6Ὺ ἰηίθηάθα ἰο νυυϊῖθ ἰμΐο 1ἢ8 βαρ οὗ ἃ ΠδΥΤΟ 

τ οη, υνγουπά ἰΐ τοὰηά {πΠ61} βία, ἀηα (ῃ6η ν τοί ἀροη [ἴ 

1Π6 τηθϑδϑᾶσα ψῃοἢ (μον Παά ἰο βθῃά ἰο ἤτω. ὕγῆθη 1Π6 

5ΒΠῚΡ οὗ νυϊτησ γηδίθυϊδὶ νγὰβ (ἀκ τῸπὶ {Π6 βίης, ποίῃϊησ 

Ραΐ 5ἰησ]β Ἰβθίίθυβ δρρβαγθά, δηᾷ ἴῃ 1ῃϊ85 βδίαϊθ [Π6 β:1Ἱρ νγὰβ 

βϑηΐ ἰο 1π6 σθηθσαὶ, ψῃο, θυ μανίησ υνουηά 11 τουπα 5 

ἰδ εἶ", νὰ 4016 ἰο τθδά 1Π6 σομῃηγηπηϊοδίοη. 

1973. νομόν. ᾿ΓΠΘΙΘ 5 ἃ ρίαν ἀροὴ ἴῃ6 ἀουῦ]α τηϑϑηϊηρ 

νομός, ραδέτι 6. δὰ νόμος, ἰαιι. 
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1974. κατῆραν ἐς τὰ βιβλία. Ἦδτα ἄσδὶη ἰ5 ἃ ΡΥ ΠΡΟΠ 

[Π6 νψογὰ βιβλίον, νι οἢ Παίμπγα!ν βυσσοβίβ {Π6 βίβλος, ΟΥ 

ΡΑΡυτβ ρ᾽αηί. καταίρειν ἰ5 0 σοηϊ6 ἀαϑἤοῦ6. ἰο ἰαπά ; ἰταυ5- 

Ἰαΐθ, ἐλευ τὐοιά Ἰαηά, οΥ αἰϊσὶέ, προτὶ ἐπ ἰθαῦεβ, τηθδηΐησ, 

ἐΐον δι αἱ οπεε ἐο ἐδι6 ἰατ σα868. “““ΤΠ6 ΠΟΙ οἵ (815. 88 

ΟΔΥῪ ΓΟΠΊΔΥΚ5, “΄ 15 ᾿ηἰθη θα ἴο Τοριβθηΐ {Π6 θα σθῦηθβ5 οὗ 

[6 ΑἸΠοπίδηβ ἔῸγ ᾿οσιβίαιοη πὰ ἰαᾶνν αἰβραΐαβ; ἃ ὨΘΡΘΥ- 

(Δ ΠἸησ ἰορίο οἵἉ τγιάϊουϊα τυ ΑὐἸβίορ 65. 

ΤῊΘ τθάβοηβ ΠΥ {Π6 ρορί δἰίβοῃθβ Πα Π165 οὗ δΙγά5 ἴο σϑὺ- 

ἰαἰῃ Ἰπα νιάτα ]5 οαηηοί, ἴῃ 81} {Π6586 οᾶβθβ, θ6 σϑυΐίδι ηἱν τηϑ8 

ουΐ. Του 1655 {ΠΥ ὑγοΥΘ ΡΘΥΞΟΩΔΙ ρΘΟΟΪ ΔΙ 65 θΘοησίησ 

ἴο 811 {Π656 ἱπάϊ ν᾽ άπ ]5, τ μΙ ἢ σαγα {Π6 δρρ!σϑίοη ἃ ροϊηΐ 

ΠΙσΉν δηγυβίησ ἰο [Π6 δυάϊθποθ ΠΟ 616 ἔβη 18 τ ἢ 

{Πθτη. 

1978. πέρδιξ. ἈΑσοοτάϊησ ἰο 1ῃ6 ϑοΠο]αβί, [ῃ15 ννὰβ [Π6 

ΠδΙη6 οὗ ἃ ἰδη6 ᾿ἱπηκθοροῦ; θυΐ 1Π6 ροϑῖ ργείθηάβ ἴ νγὰβ 

σίνθη Π]π οη δοσοιηΐ οὗ Π15 οὐαί δηα ἀἰβῃοηδβίν. 

1279. Μενίππῳφ. Μαηῖρριβ, οὗ ψΠου ποίησ 15 Κπόνη, 

τγὰ5 6816 4. {Π6 να] ]ονν, ργΟ Δ ὈΪν οἡ δοσοὰηΐ οὗ ΞΟΠΊΘ ᾿πηρ6 Γ- 

Γδοιοη οὗ 5ρβϑοῇ : 5π6θ ἴῃ6 ασθοκβ σουηραῖθα βασῇ ἀοίδοίβ 

ἴο {πΠ6 ἐν ουίησ οὐὨ ιν! ]ονβ. 566 Ασδιηθίηποη οὔ ΖΕ ξοην- 

Ιυ5, ν. 974. ΤΠθ Ξοπο αδί μ85 δηοίμοσ, Βαϊ αυϊίθ ἴοο [8τ- 

(δ ῃθα δ βαρ] δηδίϊοη. 

1280. κόραξ. ΤἼΘ οπο-ονοά Ορυπίϊι5 ψὰβ οα]]δοά τῃς 

ΟΥΌΥ,, δοσογαϊησ ἰο 1Π6 Ξἕἢο αβί, θθοαιβα ἢ Πδά ἃ ἰαῦσθ, 

ΘΑ Κ-5παρϑα ποβϑ. 

1281. Κορυδός. ῬΠΠ]ΟΟΪ65. ννὰβ οα] θα 1Π6 ἐμ εα ἰαγὶ, οα 

δοσουηΐ οὗἩ [πΠ6 ρθουν 5ῆαρο οὗ ἢϊβ ῃθδά, ἃ5. 16 ϑ'οῃοϊϊαβί 

βᾶγβ. Ηδ [5 δἰβθννῆθγε πιθηςοηθα ἃ5 ἀθίογηηθα (566 ΤΉ Θβηι. 

168), ““ Αἰσχρὸς ὧν αἰσχρῶς ποιεῖ." ΡτΟΡΑΡΪν {Π6γ6 ἰβ αἶβὸ 

ΒΟΠΊΘ ΔΙ᾿ βίο ἴο (ῃ6 ἀβθαιπομθα ομδυδοίθυ οὐ ῬὨ]οςΪ 68. --- 

χηναλώπηξ. ΤῊ πἰοκηδίηθ οὗ σοοδβε-[οα ἰβ σίνθη ἰο ΤἬθα- 

Θ6η65 Οἢ δοοουηΐ οὗὁὨ ἢῚ5 τοσιιοῦῖθβ. ΓΘ 586. ΡΘΥΒΟ. Πδ5 

ὈΘθη πηθηϊὶοηθά θοίογο. 
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1982. Ἶβις. Τιγουγσαβ (ποῖ [Π6 οτδίου οὗ ἴπαΐξ π8Π16) 15 

5814 ἴο Πᾶνα θθθῆ οδ δα τμ6 1015, δι ΠοΥ οὐ δοοουπί οὗ ΠῚ5 

Βανίησ θθθη θοτη ἰη Εἰσγρί, ΟΥἮ Ὀθοαιβ6 μῃ6 μά ᾿ϊνθά {Πθγβ. 

Ρῃδσυθογαίθβ, ἃ5 φαοίθα Ὀγ {Π6 ϑοπο αβί, οα] 6 α [Π6 ΕἸ σν Δ Π5 

[Π6 σοπηΐ γηθη οὗ ΤΠ γουτσιβ. [{ 15 αἱ 85 {ἰκϑὶν, Πουν- 

ΘΥΘΥ, ἴο Πᾶνβ Ὀθθῆ 80πΠΊ6 ρβοῦ  αγν οὗ ΠῚ5 ρΘΥβοπδὶ ἈρΡρβδῦ- 

8 ΠΟΒ, --- ἃ5 1πΠ6 Ἰδῃησίῃ δηα 51ηὴ8}} 51ΖῈ οὐ ἢϊ5 [6 55, --- νυ] οἢ 

βυσσρβίθα τῃ6 πἰσοκπαᾶῖηθ. ΤΠ 15 1ῃ6 νἱονν δἀορίοα ὃὈγ 

ΒΙαν 65. ---- νυκτερίς. ΟἸΠΔΙΤΘΡΠΟη 15 [ῃ6 νν 6 }1-Κπούνῃ ἀἸ5οΙρ]8 

οἵ ϑοοταίαθβ, πηθητ!Ποηθά οἴδη Ὀγν ΡΙαίο δηὰ Χϑποόρἤοη, δπά 

ΤΙ αΙσ ἰδ α τη {Π6 ΟἸοιά5. Ηδ τγὰβ σδ᾽]θά [η6 Βαΐ, οη ἀσσοπηΐ 

οὗ Ηϊβ ἄατκ φοον, τπϑ ησμον τοιηροταπιοηΐ, ἀπά τΠΐη γοῖςθ. 

1283. κίττα. ὀνυδοιιβαβ 15 5814 ἰο ἤᾶγνθ θ6θη ἃ ρτδίηςσ 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ, Παησίησ Δθοὰΐ {Π6 Ὀοθιηδᾶ, δηα 56] Ζίησ᾽ ΘΥ̓ΘΤῪ ΟρΡΟΙ- 

{πΠΠ γ ἴο Πατᾶησαθ [Π6 ρθορίθ. ὅΞ.0 6 ἰ5 σοϊηραγθά ἴο {Π68 

ΡΊσθοη, 5ι[{ησ᾿ ἀηα σοοϊησ ΠΡΟη {ΠπΠ6 τοοί- 66. 

1984. "ορτυξ. ΜοιΙάϊαβ ννγὰβ σα ]δά {πΠ6 Ογέμα, ΟΥ̓Δ}, 

θθοαυβθ ἢ6 ννὰβ {κ ἃ 4081} βίτθοκΚ ἴῃ {Π6 Ποϑά Ὀγ ἃ σϑιηθ- 

βίαυ. ὋΓΠ6 δ᾽] βίο ΠοΥΘ 15 ἴο ἃ ρίαν οδἰ]θα ὀρτυγοκοπία, ΟΥ̓ 

φιαϊϊ-δἰγίκῖπσ, ΠΙΟἢ 15 ἀθβουθαα Ὀγ ΡΟ ]αχ. ΤΠ σαπιο- 

βίθυβ {πϑιηβαῖνοβ οΙῈ Οδ] θα ὀρτυγοκόποι, ΟΥ̓ στυφοκόποι. 

ΤῊ βροτί σοῃβιβίθα ἴῃ [γον ίησ ΟΥ 5ἰΠἸΚίησ αἵ ἃ 4081}. 5ϑΐ 

ἋΡ ἃ5 ἃ τηδηῖς, πὰ ρϑύμαρβ ννὰβ ποῖ ὉΠΙΊΚα ἴΠ6 βποοίϊησ- 

γτηδίοῃαβ οὗ οὐῦ ἄδυ. ὅδ Ββθοκοιῖβ Οβδγίοΐθβ ὥσθπθ Υ., 

ποίβ 6: 7115 Ρο]]αχ, 11. 1356; Μουγβῖιβ, 6. [μι415 ατε- 

ΘΟΥΆΙΏ, ὀρτυγοκοπίαᾳ. ΜρΙαϊα5. 15 ΒΌρΡροβθα ὃγ ΒιΙανγάββ ἴο 

αν θ6θη δ] θα ἃ 40.811} θθοδᾶιβα 6 ψὰ8β ἃ σϑπηθϑίου δηά 

σοοΚ- ἢσῃίοσ. Βαΐ 1ἴ 5. σποσα {κοὶνς 1 [Π1ηκς ἔγογη 1ῃ6 ἴυγη 

οἵ τ[π6 ρῇγαβθ ἴθτθ, [Πδῖ 1ῃ6 ροϊηί οὗ γϑβθιηθίδποβ νγὰβ ΒΟΓῚΘ 

ΒΡ. ΠΥ ἴῃ (Π6 5ῃδρ6 οὗ 1πΠ6 ῃθαά. ΤΠθ Ξομοαβί, ῃον- 

ΘΥ̓ΘΙ, Παοία5 τοι ΡΙαίο [Π6 Οὐπηθα!δη, ““ Χρηστὸν μὴ κατὰ 

Μειδίαν ὀρτυγοκόπον,᾽) ΜΏΙΟΝ σοηῆτπ5. [ῃ6. ἱπίουρτοίδίίοη οὗ 

ΒΙαν 465. 

1987. χελιδὼν ἐμπεποιημένη, α 5ιραϊΐοιρ ἐπίγοάιεεα ἐπίο 

Ῥοοίγ. ἃ5 ἴῃ ἴπ6 βυνα! ον -5οησ οὗἩ Β᾽τη Π1465. 
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1294, οὐκ. . .. ἑστάναι, [ξ ἐ8 ποΐ, ἐἤόη., ΟἿ διιδῖπ 858 

ἸΟΉΘΟΥ ἐο δίαπά. ἔργον 15 564 ΠΕΙΘ 11|8ῖ 85 ὥρα 15 ἴῃ ΟἾΠΘΥ 

Ρίαςθϑ. Ῥβιβιῃϑίδιτοβ, μθατησ {πᾶὶ 50 ΤΠΔῺΥ ΘΙ στδηΐβ ΔΥΘ 

ἴο σΟΙη6 ἴο ἢΐβ. Π6 Ὁ ΟἸΥ, οὐάθυβ [ῃαὶ Μδῃββ, ἃ βουνδηΐ, 5}8}} 

θτησ Ραβκοθίβ ἃπά θοχθβ [Ὁ}} οὗὁἨ 841} Κιηάβ οὗ ψίησβ, ψῈ ἢ 

γγΠΙΟἢ ἰο τη ἰΠ6 πον -ΟΟΠΊοῖ5. ἃ δῃπουί ἀϊαίοσιια θ6- 

ὕνθθη Ρεϊβιμαίαιτοβ δηα {ῃ6 ΟΠοσιβ 5οίβ ἰοσίῃ [ῃ6 ὈΪΘββίησβ 

{παΐ θαϊοησ ἴἰο 1ῃΠ8 Νρῃϑίοσοσου σΊ8 8. 

1312. Σύ. Αἀάτοββϑα ἴο Ρϑιβίῃϑίβιτοβ. 

1318. τοῦτον. Ῥοϊπίίϊησ ἰο Μδῃββ, [Π6 βίανθ, ψγῆο ἔοσγίῃ- 

γγ ἢ Ὀτησβ ουΐ [Π6 ΨΊΠηΡΒ. 

1516. Σὺ δέ. Ασαίη δἀάγαββθά το Ῥειβι ῃϑίδβιτοβ. 

13517-- 1590. Διάθες.. .. πτερώσεις, ἄγταπρο ἐΐόηι (ἴῃ 6 

ψ]η55) ἐπ ΟΥ̓ΩΘΙ; {Π|6 δἰπισὶη οπο8 ὃ ἐπεπιδοῖυοβ, απά ἐπ 

φγορ]οίϊε, ἀπά ἀφιαίϊΐς. Ἴλεη, 8566 ἐπαΐ γοιι τοῖπισ ἐαοῆ, πιαη, 

ιϑΐδοῖψ Ἰοοξῖηρ ἰο ᾿ξ επαγαροίογ. ΒΊαν 65 βαυϑ, ---- “" μουσικά, 

αἱ σγοηΐ, ᾿Ἰ5οἸηῖς8, ὅζο. ; μαντικά, αἱ σοΥνὶ, 84 0}1ς8 οἱ τϑ᾿αυᾶ- 

ΤΌΤ ἀνίατη, 6χ 4υϊθ5 ΟΠΊΪηΠα σΑΡΙ ΠΟ’ ; θαλάττια, αἰ τη ΓΘῚ. 

ἸΥἹ, οββιίγα σε. 

1921. σοῦ, γοιι, 1. 6. Μ8ῃ68. 

ΤῊΘ 566 η6 Ππαΐ [Ὁ]]οννβ 5 ἀτηπβίησ, δηα οἰοβοὶν σοϊαίθα, 85 

ΑΙ6 811} [Π6 βοθῆθβ πῃ Ατιβίορῃαηθβ, ἰο {πΠ6 ρου ΠΥ 65. οὗ 

Ηδοπὶς βοοϊεῖγυ. ΤΠ6 ἴἤγθ ρϑιβοῆᾶσθβ, Ραυτιοϊάθ, ΚΙΠηθ- 

585, ἃ πα Ξ'γοορῃδηίΐ, γγνῆο δυτῖνθ ἴῃ βυσσθββίοη, θδο ἢ ΜΠ ἢ 

ἢἷβ πατδοίουβιίς. ρυγροβθβ, δηα 4}} βἰησίησ ἴῃ ον ἀἢν- 

ΤΆΤ βίγαῖηβ, δ οποθ οιηρθοάν ἴΠ6 ἀδαροβίὶ βϑῖγχα οἡ 1ῃ8 

Ργναΐα δηὰ μοὶ σαὶ νἱςθ5 οὔ 1Π6 {{π|65, δηὰ ἴῆγουνν 1ῃ6. σαν- 

οϑέ στ ἀΐσυϊθ ἀροη 1ῃ6 διηρίν υϑυθοβὶίν οἵ ἴΠ6 ρορυ αν ρΡοθίβ. 

1897. "Αἰδων ἀετούς, δἰπσὶπρ οὐ ἐαςίε8. 

1339. Αγχειν. . .. ἔχειν, 1 ἀοδῖγο ἰο ἐπγοία]6 πῃ {αι ἢ εγ 

απ μανε αἰ!. 

1340, Ξε4. Ῥεϊβιπϑίαϊτοβ ψιοίθα ἴο ἴπ6 Ῥαυστιοϊάθ [(ῃ6 ἰδ 

οὔ [Π6 βίουκβ, θθοδυβθ, βαᾶνβ ΒΙανάθβ, ""Ἰη Θ᾽ οἰσοηΐαβ δὲ ρΌ}}08 

ΘΑΓΌΓ ΒΕ ΠΊΓΩΙ5 ΘΧΊβι ὉΠΊΟΥ. ἢ 

18" 
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1541. κύρβεσιν. 'ΓΠ6 κύρβις ννὰ8 ἃ οοἰατηη οὐ Μ᾿ ΒΙοἢ τε 

Ια οι ΡΌΒΠ5η6α, δηα 50. παίαγαν ρΡαΐ ἔρον [Π6 5βίδίαίθϑ 

τῆθγτήβοῖνθθ, 566 ΟἸοσάβ, ν. 448. ἀηά ποίθ ίο νυν. 44 -- 451. 

1844. πάλιν, ἴπ ἐγ. 

1845, 1846. ᾿Απέλαυσα . . .. βοσκητέον, [ 5]οιῖία σοὶ α 

δαὶ 9,.6,4,. σοοᾶ, ὃν Ζειιδ, ὃψ εοηιΐϊησ Πέτα, ἐ 1 πιιδί ἔδεα 

γι ζαΐξδιογ ἰοο. ΟὔΌβουνα 1πΠ6 ἔοστοβ οἵ ἴπ6 ραγίοϊθ ἄν ψν ἢ 

1ῃ6 ᾿πα]σδίϊνα. 

1948, ὄρνιν ὀρφανόν, ““ Ταπημαπι αὐόηὶ ογϑαπι, ιίδ ποΉ 

ραΐγεηι αἰοπάπηι μαδεαί.᾽"" ΒΙαν 465. 

1849. οὐ... ὑποθήσομαι, 1 "ἰ ξιισσοδί α σοοά ἰδίην. οὐ 

κακῶς 15 ι564 ΘΧϑοίϊν Κα {Π6 ΕΘ ΠΟἢ ρα πιαί. 

1850 -- 1556. Τα ρίδη οἵ Ῥειβι μιϑίαϊγοβ 15 ἴο δύγῃ ἴῃ6 Ῥᾶτ- 

ΤΙΟΙά6 πὸ ἃ βσμίησ Ὀιγά, ΜΠ ἢ νης, Πα ΒΡῸΤ, δη4 ογαβί, 

ἃ η4 56η4 Βίπῃ οἵ ἰο ΓὮγασθ, δι άϊησ τη 6 δῖ ἴῃ (Πδΐ 56Υ- 

γ66. ἴο βιρροσί Ὠηβθὶ  ὈῪ ΠΙ5 ΡΥ, πα Ἰοΐ 15 ἐδ Ί ΠΟΥ {ἰγ6. 

ΤΠ βαπαάϊησ ΠΙπὶ ἰο ᾿ΓΏΓαΘΘ 15 8ῃ Δ᾽] βίο ἴο {Ππ|6 ΠΌΓΊΘΓΙΟΙΙΒ 

Θχρϑαϊμποηβ Ψ ΒΙΟἢ [Π6 ΑἸΠΘΠΪαη5. 56ηΐ [ῸΓ ἃ 567165 οἵ γϑδῦβ 

ἰἸηΐο ἰῃΠ6 Νοιίῃ, ἰο δοΐ ἃρσαϊηβί [ῃὴὩ6 ΜαἼοθαοῃίδηβ δπὰ {6 

Τιοθαεοιηοηΐθηβ. ὥὅθθ ΤΉ 8115 Ηἰβίουυ οἵ ἄτθοςθ, γοΪβ. 

ΠΠ. δπὰ ΙΝ. ; Τπυογά. Γ΄. 76. 564. ; ατοίθ, οὶ. "Υ͂. 

1559. Τα ροοὶ Κιπθβίαβ, γνῆο 15 βϑίιγιΖοα ἴῃ {Π6 ΟἸουάβ 

50.) ΠΟΥ ΠΊΔΪ.65. ἢ5 ρΡρθδυΆΠΟΘ, ΒΟ ησ ΔΡΡΙΌΡΤΙ δαί 5ίγ 15. 

Ηδ6 ννᾶβ ἃ ἀπ νυϑιηθὶς ροοσί, οἵ πὸ στϑδῖ Δ0}Πγ, θαϊ οπα οἵ 

[Π6 σΟΥΤΕΡίοΥΒ οὗ {πΠ6 ροϑίϊοαὶ ἃη4 γητβιοαὶ βία οὗ 1Π6 {{πη6. 

Βα βϑι465. 115, δοοογάϊησ ἴο Αἰμδθηδοιιβ, μ6 νγὰβ 50 (8}} δῃὰ ᾿ 

1ῃ1η. ἴῃ Π6 νγὰβ οὈ]Π!σϑα ἰο νὰν βίαγϑβ πηδ46 οἵ ᾿Πἰπάθη- νυν οοά. 

Τὸ 1815 1Π6 δριῃθὶ φιλύρινον, ν. 1569, τοίοτβ. Ηἰβ5 Πίδ. νγὰβ 

ἀἸβῃοποσθα ὈΥ σῦοββ ΠΡ ον δηά ἰοὺ νἱσ65. 

1864. τί. . .. κυκλεῖς; κυκλεῖν πόδα 5 ἃ {γα 5]. 6χ- 

ΡΙΘΒΒΙΟΠ, ΟΟΟΕΥΤΙησ ἴῃ {[Π6 Οτοβίοβ οὗ ΕασρΙ 465. ΚΙηθβίαβ 

15 βα14 ἴο ἤᾶνθ Ὀθθὴ ἴϑγηθ. - κύκλον αἶβο υϑίδιβ ἴο ἠΐ5 Ογοῖῖς 

οοηιροδιίϊοηδ. ᾿ΓΥδηβίαΐθ, Τὴν ἀοδὲ ἐδοῖι ἐιγη ἐδῳ Ππαϊΐηρ 

οοὲ πἰἐπογιυαγὰ 3 
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. 
1967. Παῦσαι. . .. μοι, (ἰδα86 ψοιι δησίπσ, απὰ ἰεῖ] 

γι τοὐαΐ ψοῖι πιθαπ. (ἀνα ὉΡ ρορθίγυ, πα ἰθΐ τ5 Πᾶγβ 

ΡΙΌΒΘ ἃη4 ἀβθοομου. 

1970. ἀναβολάς, ργεοίιαε5. ΑἸ 1Π15 15 ἴῃ στ αἰσαϊα οὗ {Π6 

{σα Βογηραβί οἵ 1ῃ6 ἀπ γταιηθιο ρορίβ. 

1876. Οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε, οί [, ἐπ ξαϊέ!. "Το ψ ΕΠ ἢ Κιηθβίαβ 

Ι6Ρ|165. γ68, ψοῖι δ]αϊΐ ἰοο. ψ Ηογειιίο68. 

1381. ᾽Ωόπ. ΤΠθ ϑομο αβί αχρ αῖηβ [15 ἃ5 ἃ ΟΓΥ ἴο βίορ 

1Π6 τονίησ οὗ [Π6 οδιβηῆθη. Βαΐ 1ἴ 15 βἰβθιν δι ὑβϑρᾶ ἴο 

ΘΠσΟΟυΓᾶσα 8ηἀ 5ι1π]υ]8ῖ6 [Ποτη. --- ἁλάδρομον ἁλάμενος, ᾿Παυῖησ 

ἰραροα {Π|6 56α-οοιγ86. Ἐν ἀθ5 νϑὺν 1051} ΤΟΙ ΔΓ Κ5 οὗὨ {15 

8 η4 νγνῆαί [Ὁ]]ονν8, ---- ““ ΟΡβοιχιαίθιη αἰ σαγη ΒΙ σου [τΥ}- 

ἀδὲ ροαίδ, αὶ σοηβίγι οι! Οη] θ5 ν υθογατη ΟὈΞΟῸΓΙ5 οἱ ἤσαγὶβ 

ΘΧΑ 5115 σαυαθηί.᾽ 

1386. ᾿Αλίμενου . . . . τέμνων, ομέἐϊησ ἐΐι6 Παγϑοιγ ε55 {μ7- 

γοῖῦ ΟΓ εἶα αἷῦ. ““ Μῖτὰ οἱ διιἀδοϊββίπηδ τηθίαρ ΠΟγ στη σοη- 

Ἰυαποίο, τότ αἰ νυδιη οοσατη.") ΒΙαν 68. 

1889. 1590. Ταυτὲ. ... ἀεί; ΤΊΠΘ56 [η65 τοίου ἴο {Π6 

ΔΥΥΔΠΘΟΙΏΘΠηΐ5 [ῸΓ [ῃ6 ροθίϊοαὶ ἃηα πγαβ16 8] {δβϑίν 65. ΗΘ 

{065 σἱνα!]!]θα βδοἢ ΟἸ ΠΟΙ ἴῃ [Π6 βρίθῃησου οἵ {Π6ὶ} ΡΓῈρ- 

ΔΓΔΙΙΟΩΒ [ῸὉΓ {Π6 ἀμ Πντδιηθῖο, ἰγασίο, δηἀ σοῖς σοηίαθβίβ. 

ΚΙηθβίαθ τρυθβαηίβ ΠΙΠ]56 ] [ ἃ5. 8η οὐ]θοΐ οἵ οοπίθηϊοη ἴο 

1ῃ6 {{|065. ἃ5 ἃ [ΓΆΪΠΘΙ οὗ {Π6 γυοῖο σπου. 

1392. Λεωτροφίδῃ, (οΥ 1,δοἰγορ]ι65, ᾿. 6. ἃ5. ΟΠΟΤΑΡΊΙΒ. 

ΤῊ ΟΠοτΤΑΡῸΒ νγὰ5 (Π6. πα ]ν 8] γῃοΒ6. ἴα γη ἰΐ τγὰβ ἴο [ὉΓ- 

ὨἸΒἢ 1ῃ6 Θηϊθυίδ!ηθηῖ. 6 15 5814 ἴο πᾶν θθθὴ ἃ ρϑῖβοῃ 

οὗ ἃ νΘΙῪ 5||σῃΐ ἥσυχα, Ὁ ΠΟ τϑαβοὴ {Π6 ροθὶ πιᾶκο5 

ἢ] πη ἃ οἰΖοη οἵ Ναερῃοίοοοοον σία. Ηρ 15 πηθηιοηθά ἴῃ ἃ 

ἐγασιηθηΐ οὗ [Π6 σογηῖο ροοϑίὶ ΗθυπρΡαβ, ρτοβουνοα θγ Αἴμο- 

Ὠξδυ8. Βοίῃθ σῖνθβ ἃ αἰ θγθηΐ ἸΠ θυργαίδιη, ---- ΤΡ 1] ψοῖι 

δίαῃ ἈΦΟΥ͂ τοί τιδ. απὰ ἐγαῖπ ἃ εἤογιι οὗ δίγαδ, ἰἰσῆξ α8 

],οοἰγορ]α 68. 

1999. Κεκροπίδα φυλήν. αν 65. ἀἰδβουββοβ (Π6 ααββίίοη 

γΥ (Π6 ροθΐ πᾶπηθ8 (6 {06 Κεκροπίς. ΠΘ {Πῖηκβ ἰΐ 15 
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Ρδυν Ὀδοδιιβ8 μοι μμνὉ ῬοΙοησοά ἰο ἰμαὶ {106. ἀπά 

ΡΝ πὶ [ῃ6 νὰν οὗ ἃ ραπηίϊησ ΑἸ] πϑίοη ἴο {Π8 Ὀἰγτὰ κρέκα, 

ἃ5 1 Π6 παά 5814 κρεκοπίδα φυλήν, ἃπ4 Βυσσοβίβ {Πδὲ {Π|5 την 

θ6 1ῃ6 ἴτὰ6 τοδάϊησ. ΤΠΘΙΘ 15 ἃ ααδβίίοη οἵἨ σοῃβί ΠΟΘ Ἰ0ἢ 

ψὨΙΟἢ [Π6 σοτητηθηίΐαίουβ ἤᾶνα ποΐ ἰοσθοῃθά, Πϑηηοὶν, {παΐ οὗ 

1Π6 δοουβαίϊνα φυλήν. [{ 5ΘΘΙῺ5 ἴο 126 ἴο Ὀ6 ἴπ δΔρροδβιίίοῃ 

ψ ἢ χορόν ; ἴῃΠ6 ΟΠοΥὰ5 ἰῃ6η 15 π6 Κβοτορι ἃ {1θ6. Απά 

νὮΥ [Π6 Κροτοριά {θ6 ὃ ΕἸνβί, ομ6 οἵ 1ῃ6 {1065 οἵ ΑἸ Πθη5 

θοΥα [Π15 8 ΠΊΘ ; 8η4 Β6οομῃάϊν, [Π616 15 ἃ ρίδῪ οἡ ἴῃ6 ψογά, 

α5 ἴῃ6 ΑἸμθηϊαη5. {πϑιηβοῖνοϑ νι ΥΘ οα]ΠΠ6 4 Καοσορίδηβ, ΠΌΤ 

Κίησ Κϑοῖορβ. ἘΠ6 ὁβονὰβ οὗ ἤγίησ ὈΙγά5, ἴῃθη, 15 βοίῃίησ 

γλοΓ6 ἴμδῃ ἃ βαί σα] ἀσβοσιρίϊίοη οὗ [Π6 Αἰμθηϊδηβ, γ᾽ 816 

οἰβθυνοσο τἰἀϊσυϊοα [Ὁ {ΠΕ} ἰανυτν δηα Ποκίθηθ55 ὈῪ 5ΙΤΏΠΔΥ 

σΟΙΏΠΡΔΙΒΟΗΒ ἴο ὈΙΓά5. 

1396. ΤἼ]Θ Ξυσορμδηΐ ἤονν πλαῖ6 5. ἢ]5. ΔΡρθδΙίΆΠΟΘ, οοϊη- 

Ρἰδἰϊηϊησ {παὶ [Π6 νυησεα ὈΙγά5 ἢᾶνθ ποίῃησ. “Ὃ Συκοφάντης,᾽ 

βᾶυβ σι (Π]οί. οὗἨ Απίᾳ.). “ἴῃ (Π6 {{π|6 οἵ ΑὙἸβίορῃδῃββ 

αηά Ποιποβίμθηθβ, ἀθϑισηαίθα ἃ ρϑύβοη οὗ ἃ ΡΘουΪ αν οἷαβ5, 

ποῖ οαρδθ]6 οὗ θϑίησ ἀββουθθά ὈΥ δὴν βἰποὶθ ψγοσά 1ὴ ΟἿΓ 

Ιαησαασο, θυΐ νψ}6}} απάἀδιβίοοα πα ἀρρτθοϊδίθα ὃν δὴ ΑἰΠ6- 

ηἶδη. Ηδ μδά ποῖ τπποῇ ἴῃ σομηοη. ΜῈ ΟἿΤ 5ΥΘΟρΡΔΠηΐ, 

θυΐ νγὰβ ἃ ΒΔΡΡΥ σοιηρουπά οἵ [πμ6 εογεπιοη, θαγγἰογ,, ἴη- 

ογηιον, μοι ἰός σοῦ, ὑιδυψϑοάῃ. γοσιιθ, ἰΐαγ, απα δἰαμάογεγ. 

ΤῊΘ ΑἸμθηΐδη ἰᾶνν ρϑυτη 64 ΔΗΥ ΟἰἸΙΖοη (τὸν βουλόμενον) ἴο 

αἶνθ Ἰηξοισηαίΐοη ἀσαϊηβί ρΌθ]1Ο οἤδηάθιβ, ἃπά ρτοβθουίβ 

{Π6η ἴῃ σουγίβ οὗ αβίῖσθ. [{νγὰβ [ῃ6 ρο ον οὗ [π6 16 ρἱβ5- 

Ἰαΐτιια ἴο δποουσζασα {Πῃ6 ἀδίθοιίοη οἵ οὐμηθ, δηα ἃ ταυνασα 

(ϑυσοἢ 85 μα! [μΠ6 ρθ παν) νγὰβ. ἔα αθη ΠΥ σίνθη ἰο [Π6 50ο- 

ΘΟΘΒΙΩ] ἀρουβοῦ. Θ'θΟἢ ἃ ρον οῦ, ΜῈ 5ΌΘἢ ἃ ἰοιηρίδιοη, 

γγὰ5 ΠΟΙ ἰο 6 δρθυββά, πη]6855 οῃθοκθά ὃν 1ῃ6 ἔοτοθ οὗ 

ΡΟΝ. ορἰπίοη, οὐ 1μ86 υἱσιίαησ οὗἨ 1π6 Ἰμάϊοϊαὶ {θη Δ 8. 

{που απαίοϊν, {πΠ6 σπατδοίου οἵ {1πΠ6 Αἰπθπίαη ἀθηηοοσδου, 

ἀπά [6 ἰθΊρ συ οὗ 1ῃ6 Ἰπᾶσεβ, [χη βῃθα δα! Ποπ] ἰποθη- 

ἔἶγοϑ ἰο ἴῃ6 ᾿πίογπιθσ, Επηϊπηθηΐ βἰδίθϑυηβη, οὐδίουϑ, σΘηΘ 5. 
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τηδ σἰβίταίθβ, ἃη4 81} ρϑύβομβ οὗ θα! ἢ δηά Ἰηἤσθποθ, ὑγο 8 

τασατάθα ὙΠ Ἰαα!ουθυ ὈΥ ἰΠ6 ρβορίθ. Τη8 πΊΟΥΘ σαυβα5 

οδγη6 ἱπίο σοιτί, [Π6 τηοτα δεβ δοοτυθα ἴο {π6 Ἰυάσοβ, δηᾺ 

ἤπ65 δηά δοῃῇβοδίίομβ βητοῃθα [Π6 ρΆ ]1Ο ἰγθαβυσν. ΤΠΘ 

ΡΙΓοβθουίου, μου ίοσθ, ἰπ ραὈ]Π1Ο σαιι565, 85 γ᾽ 6}} 85 1Π6 ρ]81η- 

ἘΠΊ οἷν], γα Ιοοκθα οἡ ν] ἃ ΠΟΤ αν] ον [Π8η 

1η6 ἀείεηάεηί, αηὰ {[Π6 σμδπησαβ οὗ βυσοθϑβ τηδάθ {Π6 6π|- 

ρΡουτηθηΐ ἃ ᾿ἰποτϑίϊνα οΠ6.᾽ 

1397, 54. Τα Ξυσορμδηΐ δά άγαββαβ ΠΙτηβο ἢ θβρθοία! 

ἴο [Π6 βύγϑι!ονν, ρϑυπαρβ ἴῃ Δ] υβίοη ἰοὸ 1Ππ6 βυγϑι ον βοησ οὗ 

ΘΙηΟΠΪ 465; Βαϊ 85 Π6 τϑρϑαίβ {πΠ6 βαϊαίαίοη, Ῥϑιβι ΠΘίαΙΤῸ5 

᾿γη8 ΟΊ] Π65 Π6 15 ΒΙῃ5ΊηΡ ἃ ΞΟΠ ἴο ΠΙ5 οἷά δη4 ψόγης-ουΐ τΤΟΌΘ6, 

ν ΠΙΟἢ βία ηᾶϑ ἴῃ Π664 οὗἉ τηϑὴν βυνδίϊονβ, [Πδΐ 15, οὔ [Π6 σουη- 

ἴησ οὗ βρυίησ ; δοοοσάϊησ ἴο {Π6 ΡΙΌΥνΘΡΌ, “΄ Μία χελιδὼν ἔαρ 

οὐ ποιεῖ, Οπε 5ιραϊΐοιν (1065 ποΐ πιαΐε α ϑργϊπσ. 

1406. Πελλήνης. Α οἰΐγ οἵ ΑοΠαῖα, Πα τα οἱοίῃβ οἵ ρεου- 

ΠᾺΤ ΘΧΟΘΙΠΘπο6 ψοτα ππδηυΐαοίυτοα. ὙΤπ6 Ιάεα οὗ σοίησ 

ἴο ῬβΊ]6η6 ἰβ βυασσαοβίθα Ὀγ 1ῃΠ6 5ῃαθθν σατιηθηΐβ οὗ (Π6 ἰη- 

[ὈΥΤΏΘΥ. 

1407. κλητήρ νησιωτικός, αἡ ἰδίαπα διηιηιοπεοῦ. Μϑην 

οἴαββθβ οὐ Ἰαννβαϊβ [Π6 ΠΑΙ͂Δ η5. οὗ 1Π6 Ἰβαπάβ. δπὰ 1ῃ8 

σοηΐδασγαίθα οἰτθ5 νοῦ ΟὈΠσοα ἰο ὈΓΙησ ΠΡ [ῸΓ Δα] ἀ!σαίοη 

ἴῃ 1η6 οουτγίβ οὗ Α(Π 615. 

1409. πραγματοδίφης, α ἡιιιγιίογ-τ0 οΥ Ἰαιυβιιῖ 5. 

1410. καλούμενος, 5ιηιηιοπῖη  ἴο σουτί. 

1411. Ὑπὸ πτερύγων. ... σοφώτερον ; (ουτοπθουβὶν ΡτΙηΐ- 

6ἀ σοφώτερων ἴῃ ἴΠ6 ἰ6χί.) [{Κ6 1ῃ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟὴ ὑπ᾽ αὐλητή- 

ρος 'ΟἸἰο Ὀν {πΠ6 Ξε πο αβί του Αὐομ]ο 5. 120 ψοῖι 86 706 

οἱαίϊοη5 ἀπῇ τοΐδον τοὶίἠι {116 τοῖηι σα 3 

1414. ἕρματος, ϑαϊαεί. 'ΤῊΪ5 Δ|Ππά65 το 1Π6 ποίίοη, {ῃαΐ 

[Π6 οὐᾶηθϑ βυγα! ον βίοπμθϑ ἰο βίθαάν {Πϑιηβοῖνοβ 'ῃ [Π6ῚΓ 

βισῃι. Ξ'Ξ66. αηίδ. ----- δίκας, Ἰαὶὺ εα865. ΠΘ σοιηρᾶγοβ Πἰπη- 

5610, τοί ασηϊησ' Γγουη ἃ ἰοῦ ἀτηοησ {Π6 ἰΒαπάβ ἀπ οἰτθ5. ἢ 

ἃ Ἰοησ ᾿ἰβῖ οἵ οᾶβθβ ἰο θ6 {ἰδ αἱ Αἴῃθηβ, ἴο {Π6 οσᾶηθ5 ἰδάθη 

ΜΠ ἃ ὈΔ]]αβι οἵ βίοῃϑβ. 
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1417. τί. ... ἐπίσταμαι. Ὕαε5, ἰο 6 516, 907 τολαΐ 

ιρομία ϑεσοηια ΟΡ πιο 32 [1 ἤποιυ ποὲ ἤοισ ἰο αἷσ. ἘΙαγάδ8β 

ΔΡΡτΟΡυ αν αυοία5 Πα χνὶ. 8, ---- “ἐ Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, 

ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.) [ςαπποὲΐ ἀἶσ, ἐο δεσ 1 απὶι αδ]απιεά. 

1418, ἔργα σώφρονα, Ποπεδέ οαἰϊίη 5. 

1419. ἄνδρα τοσουτονί, α πιαη Οὗ 5, αἢ α56. 

1422. λέγων. ῬαΑγΟΙρΡ]6 οχργθββίησ [ῃ6 τηϑίῃοά. 

1426. κουρείοις, ἐΐι6 δαγδογ8᾽ 5}.0}5., ν» ὨΙ ἢ τγϑτθ [Π6 Ἰουηρ- 

Ἰησ- δα 65 οἵ {π6 1416 ἀπὰ σοββιρίηνσ, οδ]]Ἱδά ὃν ̓ ΤΘοΟρΡγαβίαβ 

ἐς βυτηροβία ψΠΠοιὰΐ τν]η6.) 566 Βϑοκοιῖβ ΟΒδτῖο αβ, Εἰχ- 

ουγβαβ ΠΠ. το βφθπο ΧΙ. 

1497, 1428. Δεινῶς .. .. ἱππηλατεῖν, ΠΊϊίγ ρ].65 ἢαξ8 

ἀγοαα ιν 86 πῃ θον οη ἐ}ι6 τοῖησ ΚοΥ Πογβε-αγϊυϊησ, ὃν ᾿ιὲ5 

ἑαϊ. "ΓΘ ῥούβοῃ ἤθῖδ τηθη ΠΟ πθα Πᾶ5 δἰτοαάυν θθθη δἰ θά 

ἴο 85 ἢανίησ τη846 ἃ ἔογίυηθ. "ΓΘ ραββίοη ἔῸΥ Ποῦβεβ πδία- 

γΆ}Πν 6 το οχίτανασαηϊ Θχρθηιαγα ἀιηοησ [ῃ6 ἐἈ5Π Πα 16 

γοῦηρ ἔθ ]οννβ αἱ ΑἸΠ 65. 

1429, 1480. Ὁ δέ. . .. φρένας, ἀπά αποίΠοῦ 8αῃ8, ἐ]ιαΐ 

ἠδ 801. ἐ5 56 ὁΉ. {16 τοῖηισ απὰ 15 αἷΐ ΟΡ α Πιέξον ἵπ. ἢἶ5 πυϊπα 

οΥ ἱγασεάγ. 

1450. Δαί αἰννᾶνβ βχρύβδββθβθ 5 ΡΥ 56 ΟἹ ἱπά! σηδέοη, ἴῃ ἃ 

αυθβίοη. ἤλμαὲ {μ6 ἀἄδιιοα «οἱ ψοῖι (ο 3 ----- οὐ καταισχυνῶ, 

Τιρὶ ποί αἸ5ΠΟΉΟΥ ηι} γα66, ἃ5 ἴΠ6 ΤΌΠΟΥ -ΟΠΔΠΘΘΥ 58 Υ5 ἴῃ 

1Πῃ6 ΟἸου 45. ΤΠ6 ρἤγαβθ 5665 ἰο ἤᾶνθ στΌ Τῇ 50 {{1|6, 1Πδΐ 

1 Πα Ῥαοουηδ 5ἴδησ. 

1440. Καλεσάμενος, ἐγκεκληκώς. ΤΏΘ βιβί τηθδηβ λπαυΐηρ 

διηιηιοη θα ; [πΠ6 βθοοηά, ἡαθσίπρ οπέογοα α σοηιρίαϊπέ ασαϊηδέ. 

566 ποΐθ5 ἴο Κϑηπθαγνβ Πϑιηοβίῃθῃ68. 

1442. 1449, ὅπως... .. ξένος, ἐπαξ {6 5ἰΥαΉ ΘΕΟΥ͂ παρ παῦα 

ἰοϑδὲ Ἰιὲδ βιιὶϊέ ϑρίογο αΥΥγῖυϊΐησ Πα. 1. 6. Ὀν ΗΒ {ἈΠ Όγ6 ἴο 8Ρ- 

ῬΘΔ81 οἡ ἴΠ6 δρροϊηίθα ἄδαν, {Π6 βυϊ τνουἹὰ σὸ ἀσδιηβί ΠῚ ΠῚ ὈΥῪ 

ἀθίαυ!. ἘἘρήμην δίκην ὀφλεῖν νγὰ5 1Π6 ρΏταδα ἴῃ Αἴς ἰανν. 

6 δἀναηίασθ ψῃ θῇ [Π6 ὐγοορμαηΐ οχρθοίβ ἴο σαῖη ὈῪ ΠῚ85 

ΜΠ 55 155) (ηδι [Π6 αηΐογίαηδία ραυΥ ἀσδϊηβί γῃοτη [Π6 501} 18 
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σοτηπηθησθα 0111 θ6 ὉΠ ]6 ἴο αι] ἢΐβ τρί ἃ τηοάθ οὗ ἀοίῃσ 
ὈυΒΙη688. 

1446. Βέμβικος, α ιυυ]ιῖγ σὶρ, ΟΥ ἐο}. 

1448, Κορκυραῖα πτερά. 6 Οὐγονγδαη τοῖη58 ἃτ6 ψ Ὠὶρ5 

ἔγομη (ὐὐτουτᾶ, Οὐ ΒΟ ἢ ἃ5 ΨΨ6ΙῈ υβ64 ἴῃ Οοἴόογυτα, τ ΠΙ ἢ ΓΘ 

τη Π]οηΘα ἴῃ ἃ ρᾶββασθ οἵ Ῥῃγυηίοῃ 5 οἰϊαα ὃν τπ6 ΞΟ] ]- 

δϑί.. 8366 αἰβο "ΓΠυου α65, ΠΥ. 47. 

1452. ἀπολιβάξεις, ([γτοη] λιβάς, α ἀγορ,) το γοι ποί 

ἄγορ ο[73 

1458. στρεψοδικοπανουργίαν, 7ιι5{166-ἰτυϊδ τη σ γαδοαζιίψ. 

145 --1466. ΤΠ ΟἸοῦιβ πονν ἀθβοῦῖθθ {πΠ6 ϑνοπατοι8 

{Π’ησ5 1Π6Ὺ βᾶνθ βθθὴ ἴὴ ἢνίησ οὐδοῦ ἴπ6 θαυ. “Πα ρο- 

οἵ, ὈΥ ἱπσθηίουβ ἰη8, ΠΊΔΚΟ5 ᾿ἴἃ 1πΠ6 οσοαβίοη οὗ βἰν δηά 

διηυδβίησ 58 1118. --- δένδρον. ΤΏΘΥ ἀθβουῖθα ΟἸδοηντηῦβ, 1ῃ8 

ΞΥσΟρμαπί δηά ΟΠ] 6] 4-ἀΤΌΡΡΕΥ, ἃ5 ἃ βίγδησα {{66. “" Δρίθ 

δυΐθῃ ΔΙΒΟΥΙΒ πη οηθιὴ ἰδοϊμηΐ ἀν85.᾽) Β]αν 65. --- καρδίας 

ἀπωτέρω. 'ΓΠΘΙΘ 5 ΠΟΙῸ ἃ ρἷδῪ ὑροη 1Π6 νγνογάβ, (ῃ6. ρῃγαβθ 

τηθϑηΐησ τοϊίλοιέ ἠδαγί, ἰ. 6. οοισαγαἀΐψ, οΥ, Ἰοοκίησ ὕρΟἢ 

ΟἸΘοπΥ πη ἃ5 ἃ ἴΓ66. --- Δηά [ῃΠ6 Ξοπο ! αϑί βαν 8 Π6 15 50 68}}- 

64, οδἰἴπου θθοαυβα ἢ8 νγὰβ ἰα}] ΟΥ βίῃρ! α ἃ5 ἃ βίϊοῖκ, ---- γεπιοίθ 

οηι Οαγάΐξα. ---- τοῦ μὲν ἦρος, ἐπ βργϊη 5 ἐξ βἰοοί5 {ογιδ ἀπά 

»ίαψϑ {{6 ἐπ ογηιον ; δ] υἀϊησ ἰο (Π6 αοί, {παΐ ἴῃ 1Π6 τηοηΐῇῃ 

Μαυηγοῃίοη ἴΠ6 οα565 οὗ [ὈγΘΙσηΘΥΒ 616 δαϊπάσρα, 85. {Π8 

ΘΟ ΠΟΙ Ιαβί δχρ]αίηβ ᾿. Βαϊ ΒΙαν 65 {Π1ῈὴΚ5 ϑργῖηρ ἰ5 υδοὰ 

ΠΘΥΘ [ὉΓ {Π6 {{π|6 οἵ ρθᾶσθ, ἃ5. ὑ]ηίθυ 15. Δρρ θα (ν. 1465) 

τη ίδ ρ μου θα ἢν ἰο νναὰγ, “ΓΒ ἴγθθ, ἐλε δψεορ]απέ, γμεέ5 ἐογ ει 

ὧι βργίηρ, απὰ ἐπ τοϊμίεν 8|ι6 15 ἐδ δε 8; τπαΐϊ 15, ἴῃ {{π|6 

οἵ ρβᾶοθ ΟἸθοην πη5 Ὀιιβιθ5. Πἰ Π]56} ἃ5. Δ ΠΟΥ ΠΊΘΥ, δ ἴῃ 

{{π|6 οὗἨ γγὰ 6 ΤἸΠ5 αν ΠΌΤ (Π6 Θηθιην, μά ἀϊορβ Πἰβ 

5ῃ 1614 ἴῃ ἢἰ5 ἤῖσιι. ΤῊΪΒ 15 οὐὐγ οἷά δοαιδϊπίδησθ, (ῃ8 

5 1614 -ἀτόορροτ οἵ ἴπη6 ΟἸοιαβ. 

1467 -- 1478. 'ΓΠ656 [1π65 ἅἃγτθ οσουρίὶοα ἢ Οτοβίθϑ, [6 

ΤΟῦΌΡΘΥ, γγῆο 5 ἰβο τηϑητοηθβα Ὀθίοσθ, πὰ ν Ποπ) ἢ6 οἰαββοβ 

νν ἢ (Π 6. Πθτοθβ, οἢ δοοοαηΐ οἵ Πὶβ δ. ἀοοογάϊηρ ἰο τῃ6 
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ΘΟ ΠΟ] Ἰαβί, βοηθ οὗ [ῃ6 Πθῦοθβ ὑγῸ18 βΒυρροβθά ἴο ναὶ κ ὃν 

ηἰσῃΐ, δηἀ ἴο βίγικ6 ἢ ΠΗ Π655 ΟΥ̓ ΔΡΟΡΙΘΧΥ ἵπο586 ἡ ΠΟΠη 

ἴπ6ν πηθί. ΤΠ παυηΐ οἵ Ογαβίαβ 15 ἀθββουθθα ἃ5 α ρίαςε 

παγὰά ὃψ ἀαγίηεδ5 ἐίδοι Γ ἐπ ἐ]ι6 βοϊϊέμαθ ὁ ἰαηιρ5. --- Πάντα 

τἀπιδέξια, αἰΐ ἐΐι6 ποῦίος ραγί5. “Π6 ἰΙαησαασθιῖβ ἀοα]6- 6 8ῃ- 

ἴησ, δρρίγιησ δἰἴποὺ ἰο [πΠ6 Βϑίηρσ βίγαοκ ἢ ΔΡΟΡΙΘΧΥ ἴῃ 

[1Π6 ΠΟΌΪΘΙ ρᾶγίβ, '. 6. 1ηΠ6 μραὰ δηὰ τὶσῃΐ 5146. οὐ ἴο θϑϊησ 

βρρεά ὃν Οταβίθβ οὗ 1Π6 τηοϑβί ναῖθδθ]θ δυο 85 οἵ ἀγβββ. 

ΤῊ 56θη6 {πᾶΐ [Ὁ]]ονν5 15 9ὁη6 οὔ [Π6 πιοβί Ὠυτη του ἴῃ {Π6 

Ρίαν. ῬΡτγογῃθίμθαβ, [ῃ8 πδίαγα! ἔθη οἵ τηδῃ, δηᾶ 51} 

ΠΊΟΤΘ [πΠ86 ῃδίατα! Θηθν οὗ Ζθαβ, σοηθ5 Πυγγυὶησ ἴῃ, ἴο 

σῖνα βθοῖϑί 1] Οὐ πηδίϊοη ἰο Ῥβιβιῃϑίαϊτοβ δηὰ 1ῃ6 Ὀ]Γ45 οὗ 186 

584 σοπάϊίοη ἴο τ ϊοἢ [Π6 σοάβ πᾶν θθθη τϑαυοθά, ἃπά ἴο 

δάνίβα Ῥβιβί ῃθίδι"Ὸ5 ἰο δοσθρί ΠῸ ρτοροβιοηβ μαῖ ΜΨ1}} θ6 

οἴξνιθα γῪ 1Π6 διηθδββϑάουβ αἰγθδαν οἡ ἴῃ 6] γᾶν, ὉΠ|655 

Ζεϑυβ 5}8}} ΞυσθηοΥ 1Π6 βοθρίτθ, δἂηὰ σῖγα Βδβιίθία, Οὐ 

Ἐουδίίν, ἴῃ ΠΥ Γα σα ἴο Ρεβιῃϑίαῖσοβ ᾿ΓΠΘ ἈΠ] ΑΒΘ ΟΥΒ ΓΘ 

Ῥοβείάοη, Ἠργδοίθβ, δηά ΤΎθΆ|105. ἃ θαγθαγαη σοά. Ηδ- 

Τ8 0165 ἰ5 σϑϊηθα ΟΥ̓ΘΙ ἴο ἀββθηΐ ἴο ἴῃ68. ἀθιηδηάβ οὔ {Π6 15 

ΒΥ 1ῃ6 ργοβρθοῖ οἵ ἃ σοοά ἀϊπποῖ, νυ Ποἢ 5 ἴο θ6 τηδ468 οὗ 

οοτίδϊη τα ]Ποὰ5 Ὀἰγὰβ ηῸ Πᾶνα ραϊά [η6 ρβῃδὶτυ οὗ {Π6ῚΓ 

{6 Ά50η, 8ἃΠ4 8΄6 ΠΟΥ σοοκίησ ἴῃ {ἴΠ6 Κιίομθη. ΤῸ ἃ ατβακ, 

δοουδίομηθα ἰο {15 ταργθβϑθηίϑίίοη οἵ Ηδυϑοί 88, --- 88. [ῸΓ 

Ἰηβίδ σα, ἴῃ {Π6 ΑἸοθβίὶβ οὐ ΕΣ ρ 4685, τ- ΠΟ 51η8}} ρατί οἵ 1Π6 

δια αβοιηθηΐ οὗ [ῃ6 ρίθεθ. ψουἹὰ ἤονν ἔγοῖὴ [ῃ6 ΓΔ ηΠΟΓ [ἢ 

ὙΥΠΙΟἢ 1Πῃ6 βουαρίαβ. οὗ {Π6 ἀουρῃίν ΠΘῖῸ ἃγ6 ὀνθῖοοπιθ. ἃ 

Ιεσϑὶ νἱϑνν οἵ ΠΙ5 ΤἹσῃῖβ οὐ Ἰππουϊίδησθ, 85 δῇεδεοίθα ὃν Π6 

"ΠΟ σι τηδον οἵ ἢ15 Ὀισίῃ, Πὰ5. Βομηθ νγεισῃΐϊ, θαΐ ποΐ 50 τπθοἢ 

85 Π6 βυηθὶ! οἵ [ῃ6 τοδϑβίϊησ ὈΙΓα5. 

1479. ὅπως μή (6 ΠΠρ|164]}. 1 Πορα ἐπαΐ Ζειιξ ιοἱἱϊ ποΐ 566 

η16. 

1489. Πήνικ᾽ . . .. ἡμέρας; ΠΠ)|αὲ {ΐηιε ο᾽ αν ἐ5 τὶ 3 

1485. Βουλυτός, ἢ περαιτέρω; 16 {η6 δχργθββθά ὃν 

βουλυτός, Δοσογαϊησ ἴο 115 Εἰν πηοίοσν, 15 [Παΐ οὗ υηγνοκίησ (Π6 
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οϑίιθ ; ̓μοτθίοσθ, 86 [Π6 ἀστιου υγα] νου οὗ {πΠῸ ἀν ν᾽δ5 

ΟΥ̓ΘΥ ; ἰοννα 5 βυβηϊησ. 

1486. βδελύττομαι. ῬεΙΒιΠΘίαΙΤΟ5 15 ουὖΐ οὗ 811] ρϑίϊθῃσα 

ψ ἢ Ῥτγοιηθίμθαβ, νυ ἤοβθ μη]η4, ᾿Ἰηἰθηΐ ΠΡΟ ΠῚ5 ΟΤ 5ἰτπδίϊοη, 

ΡδΥ5 ΠΟ Π6ϑά ἴο ἀνῃαΐ [π6 οἴμοι 5ᾶυ8: -- οι 1 Παΐε γοιι. 

1488, Οὕτω μέν. ΒΙαγάαβ ἰὰβ 1π6 [Ὁ] οννησ ποίθ ὈρΟὴ 

{Π15 ΘΧΡΊαββίοῃ : --- “" Κοῃ.: ὡς ἐν κωμωδίᾳ, ὡς καλόν τι ἀκούσας 

τὸ οἴμωζε, ἀποκαλύπτεται φανερὸν αὑτὸν δεικνύς. Εδνα, 4ιδ5ὶ 

ἀϊοαΐ : ὅ1οὸ φυϊάθηι, θθηϊσμᾶ ἴὰα σομηρΘ ]δίίοηα νἱοῖιβ, 4] Γη6 

ἴῃ Π8]Θ ΠῚ ΓΘ ΠῚ ΘΌΙΓΘ ἸᾳὈ6 85, ΟΠΊΠΘΠ ΘηΙΓηΟ ἴᾳ0 ἀμ] α ἸΟΏΘΙΩ 

ΘΧΙΠΊΘ ΠῚ οἱ σαραΐ τήθυα ἀδίεσαιη." Βαΐ 1 δῖ ἱποϊπθὰ ἴἰο 

{Π1ηκΚ (Πα Ῥτοπηθίμθυβ, 51}}} ᾿παιιθηΐνα ἴο τ μαὶ ΡΘΙβι ΠΘίδΙΤῸ5 

ἰ5β βαγίησ, τϑίδιβ ἴῃ ἴμθβθ ψογὰβ ἰο 8 αυδβίίοη, [5 Ζει5 

εἰσαγίη ἐΐα εἰοιιά 5 αἰσαῃ. ΟΥ̓ σαϊἠογῖπα ἰἤόπι 3 οὐ, [5 τὲ αϊγ 

ιὐθαΐδον οΥ {οι 32 Ὀδοάᾶυβθ, 1 ᾿ἴ 15 ἴοι!, 111 ὠποοῦογ. 

ὕροη ψ βοῇ Π6 τἢγον5 οὔ Π]5 ἀἰβσαϊβθ, δηἀ βίδπαβ τουθαϊθα 

85 ΡῬΙΟΙΠΘΙΠΘΊΙ5. 

1493. σκιάδειον, ραγαδοῖ. Ἠδ 5 σοπθ ργονι ἀθὰ ψ ἢ 

115 5Ώ6 160, ὑπ 6 σον Ὺ οὗ  ὨΙΟἢ Π8 τηᾶν βαίο!ν αηΐο! ἃ ἢῚ5 

ουγδηά. 

1498. Ως ἀκούοντος λέγε, ϑαῃ. (ΟΥ̓ 1 απὶ [ἐδίεπῖπσ. ΟΟμβί. 

ὡς ΜῈ σοηϊῖνα Δ Ὀξο] ίθ. 

1499. Πηνίκ᾽ ἄττ᾽ ; αὐοιιΐ τοϊαΐ ἐΐπιε ὃ ἄττα ΞΞΞ τινά. 

1504. Θεσμοφορίοις. 'ΓΠΙ6 σΘΓθιηοηΪ65 οὗ ἴΠ6 ᾿ΓΠαβιηορῃο- 

τία ἰαβίεα ἔνε ἄδαυβ, ομϑ οἵ νι οἢ τνὰβ βρϑηΐ ἴῃ [αβίϊησ. ὅΞ'6 6 

ΘΠ 5. Πιοί. οὐ αὐ. δηά οι. Απιῖᾳ. ἢ αἶἰβο Αυβίορῃδηθβ. 

ΓΠΘΒΠΟΡΉ. 

1505. βάρβαροι θεοί, {6 δαγϑαγίαπ σοάδ, ΜὮΟ, ἰἰνίησ 

(ἀυῖμου οἵ ἔγούὰ θη {Πδη τ1ηΠ6 ΟἸγιηρίδη, ἃγθ αἰβοὸ βυΠἜΓΘΥΒ 

ἔγογα 1ῃ6 βίορραρε οἵ βαογιἤοϊαὶ βαρ 165, ἀηα ἰῃγθαΐθη ὙγᾺΓ 

ροη Ζθυβ ἅῃ 655 μΠ6 ψὙ}}} [Πγοὺν ορθὴ ἴΠ6 Ρουίβ, 5ὸ δαὶ τῃ6 

Θη γα} 15 οὗ τ[ῃ6 νἱοιτηβ πᾶν θ6 ἱπῃηροτίθα. 

1507. ἄνωθεν, ἔγοπι αὐοῦε. οὐ δεψοπά. 

1012. πατρῷος. Τὴ Εὐχθκοϑιιάθβ ἤθγθ πηθηϊοηθα 15 1Π6 

19 
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ΒΘΤῺΘ. ΡΘΥΒΟΠ ὙΠΟ Πᾶ5 Ὀ66η δἰγθααν βϑηυ]Ζθα ἃ5. 8η ἱπίγαβῖνθ 

οἰΐζθη. ΤΠ6 σοπδιταίοη οἵ ΑἸΠΘη5. γθααϊγθα ἃ βουαῖην ἴο 

θ6 πιδάθ ἰπίο {π6 Ὀϊγτιῃ οὐ δὴν οἰζ'Ζθεῃ θαίοσα π6 οουϊά 85- 

Βα πη6 ἴπ6 πποίϊοηβ οὗ οἷϊοσθ. Ηδ τηυβί Ὀ6 8016 ἰο 5ῃονν [Παΐ 

ΑΡροΐϊο ννᾶβ 5 πατρῷος, ΟΥ ραίΐγίαϊ ἀοϊῖν, δηἀ {πΠᾶΐ 6 νγᾶϑ 

ΙΘρΆ} }ν ἀπάθγ [Π6 ρτοίθοϊοη οἵ Ζθιβ Πογκοῖοβ ; 1μπαΐ Π6 τνᾶϑ 

8η Αἰμθηΐδη οἡ Ὀοΐῃ 5ἰάθβ, ἀπά ἔγοπι {πΠ6 {πἰγὰ σϑηθσδίίοη. 

ΒΙαγ 65, σίνίησ ἰῃ6 βαθβίδηοθ οἵ Βυαπο τ ̓β ποίθ, Βα Ύ8, --- 

ςς ἘἸΧΘοθϑ θη ἰσὶίαῦ, 4]. αἱ ρουθουηᾶ ΟἿ σΊηΘ δἵ 56 ν}}}, 

ἈΑΡοΙΠΙηθιὰ ΠΠ]Πὰτὴ Πατρῷον ΑἰΠΘηΪΘηβίαγη νἹ Πα σα 8. 5101 ΠΟῚ 

Ροίϊουδί, τοῖα ἤηρῖ σουμλῖοιβ Βα θτθ, αὐ θαυ θατατη, Πατρῷον 

5δοὰ Τιμίοίαγοηι ἀθυτη δ᾽] θθ 6χ ὈΔΥΡΑ 5. 115, 46. αα]θὰ8 

ὩθΏης ΟΊ". 

1514. τριβαλλοί. ΤΊ) ΤΡ} οτθ ἃ Μεβίδη {806. 

1519. τοὐπιτριβείης. ᾿ΓΠΘΙΘ 15 ἃ Ρ΄αν ὉΡΟῚ [Π6 γαβθιη- 

ΒΙαησα ἴῃ βουπαά Ὀδίννβθῃ ἐπιτριβείης ἃη4 Τριβαλλοί. (ὐδΔΥΥ 

σῖνθβ ἃ5 8η ϑαυϊναίθηΐ, “" τοῦθ 6 ̓ἢ ; ““ΓΥΙΡαϊδίοη “ἢ πουϊὰ 

μθ6 πραῦθῦ. δῆ πισῃϊ, ρθυμαρ5. τηᾶϊτα βοιηθίπιησ {κθ 1 

ουἱΐ οὗ [π6 ΟπΠοείαιυδ : ---- ““ ΑἸ, γ85} (παῖ ᾽5 ποτα Υοῖν δὸ 

οΠποκοα σαυηθ ἔγουη. 

1526. κωλακρέτην. 'ΤῊ]5 νγᾶβ {Π6 οἴ οου πο ραϊὰ ουΐ {Π6 

7)ιαϊεῖαϊ εε56. ὅδ ϑ'υλΠ᾽5. ΠΙοῖ. οἵ ατ. ἀπά ἤοιη. Δηΐα. ; 

εἰϑο Ηδθυτηδηη 5 ΡΟ οὶ] ΑΕΔ ᾺΙ165. ---- τριώβολα. 6 τριώ- 

βολον ννᾶ5 ἴΠ6 ἴδε οὐ βιση ρϑια ἄδην ἴἰο Θδοἢ αἰοδϑβί. 

1531. ἀπανθρακίξζομεν, τ06 γοαδί, 1. 6. σοοῖς ; τοίουσιησ ἴο 

186 τηγτῃ δοσοτγαϊησ ἴο γν ΒΙοἢ Ῥτοιηθίμθυβ Ὀοβίονν θα ἢτθ ὈΡΟῚ 

τιοτίαϊβ, Πανὶησ βίο θη 1τἰ το {Π6 σοάβ. 

1534. Τίμων καθαρός, α ριιγ6 (πιογ 6} ΤΊπιοη. "ΓΊΓηοη [Π6 ΤῊ]5- 

ΔΗΪΉΤΟΡΘ 15 Π6’Θ τηθδηΐ. “5 ΡΘυΒοηδ 56 ννὰ5 ἃ ΟΠ ΘΠ ΡΟΥΔΥΥ͂ 

οἵ ΑἸοϊθιαάθϑ, ἢ ποῖ ἢ σοῃιηπθα Π]Β. ἸΠΠΠῆδΟΥ Δ ΘΥ 

Βανίησ βθοϊαάθα ΠΙγηβο! ἔποπα {Π|6 τοβϑί οἵ 1ηΠ6 νου. Ηθ ἰ5 

γηθηςοηθα ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΥ ρίαοθ ὃν Αὐϊβίορμαπμθβ (1 γβιβίγαία, 

809). ἀηὰ Αι ρμδη65. πιδάθ ἰμὰ 1[ῃ6 βαθ]θοὶ οὗ ἃ οοπηθάν. 

ΤΠδ βίαάθηΐ Ψ}}}} ΤΙ ΘΠ ΡΕΥ ΘΒ ΚΒρΘασΘ 5 Το οὗ Ατῃ- 
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6η5,. 8ἃπ4 [Π6 ΤΔΏΠῈΡ ἴῃ ΜΝ ΙΟῃ (Π6 στοαί Ἐσηρ! 5 ἀγαμη- 

αἰἰϊϑὲ Πὰ5 ννουκαά ουΐ {π6 Ὠἰηΐ5 οὗ 1π6 δῃοϊθηΐβ σεβρθοῖηρ [ῃ15 

ΘΟσθηἑ ΠΟ οἰΠαΥδοίθυ. 

1586. κανηφόρῳ. ΤῊΘ κανηφόροι γαῖα ΒΙσἢ-θοΥη ΔΑΙΠΘηΐδη 

γηδίάθηβ, γΠο σαγτῖθα οἡ {Π6ῖν Πμθαά5. Ὀαβίκθίβ οοπίδιηϊησ [ῃ6 

τηδίθυϊαἰβ ἃηα ᾿πηρ! Θπηθηΐβ οἵ βδουιῆςα αἱ [Π6 σγϑαΐ ββίϊνα 5, 

ΒΌΘΝ 85 ἴΠ6 Ραπδίμαπηδὶο, Πιοηνβίας, ὅο. ΠΟΥ ὑγ γα ὑβυδ!]ν 

αἰιεπἀθα Ὀγ ρϑύβοηβ Βοϊάϊησ 5 η-5Πη8 465 οὐ υ {Π61]} ὨΘ865. 

1538 --1549. ΤΠδ Σκιάποδες, οΥὁἮ Κὅ'!ῃ:446-ἴδϑῖ. γγοσθ ἃ (δθ- 

αἰουβ {τἰθ6 ἴη Τα, τηθηϊοπθα ὈΥῪ ϑίγαθο, δηα ὃν Κίθβίαϑ 

(δοσοτάϊησ ἰο ΗδΓροογαίίοη), γΠῸ σοΙρΑΓΘ5 {Ππ6 ἔδοϊ ἴο 1ῃ8 

γνϑὈ-δεί οὔ σθϑβθ. ΠΟΥ δῖα ἀθβουθαθα 85 νυ δἰΚίησ τετραποδη- 

δόν, ΟΥ ΟἹ 8} ουτβ; ΟΥ̓ ΤΔΙΠΘΙ ΟἹ 8}} (ἢτε 65. πβησ ΟὯ6 ἴοοϊ, 

βρτθδά ουἱ |Κ6 δὴ ὑπηρτθὶϊα, ἰο ργοίθοί {Π6 πηβαῖγεβ ἔγουη 1[ῃ6 

Πϑαΐ οἵ δὴ Αἰίσδη βαη. [Ι͂ἢ [15 ρίδοθ {Π6 ροϑί ἀθβίσπαίαθβ [Π6 

ΡΒΠΟΘορἤΘ 5, δηα θβρθοϊα ἶν, ἃ5 18 Βῃονγῃ ὃν γΥ. 1940, τῃ8 

ἀϊβοῖρ]65 οἵ ϑοοσαίαδβ. ΤΠ6 βριγι οὗ [Π6 ρᾶββασθ 15 πκθ [ῃδὶ 

οὔ Π6 ᾿πἀἸογουβ 566 η6 1 1Π6 ΟἸουά5, νυ ἤθτα 16 ἀἸβοῖρ[ 65 οὔ τΠ6 

ρῬἠγοπεϊδέογ ἀγα τορτθβθηίθα ἴῃ ἃ νατὶθῖν οἵ δρβιιγά δἰ 465 

8 Π4 ροϑβ᾽Π0η5. ---- Ψυχαγωγεῖ 5] σὩ 65 οἸΠΘγ ἰο σοπάπιοί ϑβοιιίξ, 

85 Ηδυπιθ5 συϊάρα [Π6 5ριγ5. οὗ τ1ῃ6 ἀδραγίβα ; Οὗ 0 δεοζε 

ϑρΊγὶ 8, 5 νγχὰ5 ἀ0Π6 δἱ [ἀκα Ανθυπιβ; οὐ 0 αἰΐμγε {6 πυϊπά, 

ἃ58 ϑοογαίθββ νγὰβ δοοιβθά οἵ ἀοίησ ἴο ἴπΠ6 γουησ πιθη οὗ 

Δίῃθηβ, σουγαρίϊησ ἰπθύὴ ὈῪ ἢἰ8. πονν ἀοοίτπθβ. Πρθτα ἴἰ ἰ8 

5664. Δ θίσαουβιγ. ϑοογαίθϑ θυ κθβ 5ριυ 5. αἵ {Π6 ἰακα οἵ 

[η6 Κ“'΄Ιαάἀο-ἴβοαοι. Ηδβ 15 1Π6 πθογοπίδησου οὗ ἰῃαὶ τηαγυθι !ου5 

{Γ106. --- Πείσανδρος 'ΓΠΪΒ 5. {Π6 Ρδύβοῃ τηθηϊοηθά ἴῃ ΤΠα- 

ουάϊά68 (ὙΠ|. 6, 564.) ἃ5. βανίησ Ὀθθὴ δοίϊνθ ἴῃ βανοσίησ 

ἴΠ6 ἀδιηοοσδου, ἰῃ 1ῃ6 {ππη6 οἵ 1Π6 Ῥϑὶοροηποβίδη ννᾶγ. Οἡ 

δοσουηΐ οὗ ἢϊ5 σονγαγάϊοθ, ῃ8 18 τϑργθβϑθηΐθα ἃ5 σοϊηϊησ ἴο 

ϑοογαίθβ ἴῃ βθᾶγοῃ οὐ 18. οι], συ] ἢ Πᾶ5. ἰϑ ἢϊπὶ ἀυτίησ 

Ὠ15 16. Ηθ Ὀτίησβ ψ ἢ ΠὨίγη [ῸΓ ἃ νἱοῖϊπη ἃ εαηιεὶ -ἰαπιῦ, 

ΘΠ ον ἃ γουησ οαμηθὶ οὐ ἃ ἢπσα 56 6ρ. “6 ργθοῖβθ πηθδη- 

ἴῃ ἰβ ὑπορϑυίαϊη. ΠουὈ1]655 1ΠΘΥΘ νγἃ8 ΒΟυη6 βϑγοδβίϊο 8}}π- 
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5Ι0η, γ δά ΠΥ ἰαἸζθὴ Ὀγ ἰῃ6 δπάϊθηοθ, θαΐ ποὺ Ιοϑί. Αἱ 8ῃγῪ 

ταίθ, {πΠ6 ὑν Πο]6 5οθη6 15 ἃ ρατοάν ὑροη {πΠ6 πεζψοπιαηίοϊα, Ἰῃ 

Οὐνγββου ΧΙ. -- ἀπῆλθε, τοοηΐ ΟΠΓ ; 1. 6.ὄ 'πκὸ Οάγνββθυβ ἴῃ [Π8 

566 η6. ἄρον τοίουγοα ἰὸς. νυ πάγον ογα {Π6 βϑουιῆοα [Πδΐ 

{Π6 5ῃα4θβ οἵ τῃ6 ἀθδᾶ τηϊσῃξ ποί θ6 ἀἰβίυτθθα. ---- ἡ νυκτερίς, 

ἐῆο δαί. ὅδε απίθ. ν. 1282. Ηθ 15 βαϊὰ ἰο ἤδνθ Θοηθ ὺὕῥὉΡ 

του Ηδάθβ, οἡ δοοουηΐ οὗ 15 σῃοβιί!ν ρΡρθδγαηοθ. 

Τὴ σοάθ ΠΟΥ ΑΥνΘ. Ροβθιοὴ 85. οίνησ [6550 5 ἴῃ 

ΓΠΔΉΠΘΥ5 ἴο {Π6 ὈΔΥ ατδη σοῦ, ΠΟ Πὰ5 ΠΟΥΘΥ ὈΘίοτα θ6 θη ἴῃ 

σοοα 5βοοί είν. 

1552. Ἐπ᾿. . .. ἀμπέχει; [00 γοῖν τ06αΥ ψοι!" αΥ658 80 

ατοπιοαγαἶῳ 8 Ταίουα!ν, ἐο τὐθαν ἐξ αἰοῦῳ., τροη {6 ἰ66Ὲ ; ἴο 

ρα 1, {ποτοίοστθ, οὐ 1ῃΠ86 στοηρσ 5146. ΤΠ. οἷοαῖκ, θη 

ΡΙΟΡΘΙ͂Υ ρΡαΐ οἢς νγᾶϑ. 50 δι ησοά 85 ἴο ἰϑᾶγθ [ῃ6 τἹσῃΐ ΔΙῚ 

αἱ ΠΡοτίγ. Αἰ 1ϑαβί, {πὶ νγὰβ οὐἹσῖηδ} }ν [ῃ8. σᾶβ6 ΠΘη [Π6 

σαηγηθηΐ νγ85 ὙΓΟΤῊ ἸῺ 115 ΒΡ] 6ϑὲ (Όγπλ. ““ [ἡ ποίῃϊησ, 58 05 

Ηορβ (Οοβίυμηβ οὔ {π6 ᾿Αποϊθηίβ, Κο]. 1. Ρ. 24). ““ἀο να 566 

ΤΟΥ͂Θ. ἱΠΡΘΠΟΪΥ δχϑγίθα, Οὐ ἸΠο8 ἴδηου ἀἰβρίαγοα, [πῃ ἴῃ 

1ῃ6 νατίουβ πιοάθβ οὗ τηδκίησ {π6 ρβρίαιη ἔουτη σταπά δηά 

σοηἰτβϑίοθα ἀγαρθυῖθθ. [ηἀ 664, {π6 ἀἸΠδτθηΐ ἄθσγθθβ οὗ β᾽τη- 

ΡΠΟΙ οὐ οὗὨ στᾶςθ οὔυβθύναθ]θ ἴῃ {Π6 [ἤτον οὗ [πΠ6 ρβρίυτη 

γγο 6 Τασατάθα 85 Ἰηἀϊσδίϊησ [Π6 αἸΠδγθηὶ ἀἄθστυθθβ οὗ ταδί ον 

ΟΥ̓ οὗ τϑῆποιηθηΐ ᾿ηΠπϑυθηΐ ἴῃ [Π6 ἀἸβροβιίοη οὗ [Π6 ψγθαγου. 

1554. Λαισποδίας. Τι,αἰβροαϊαβ νγὰ5 ἃ σϑῆθσαὶ, πηθηςοηθα 

ἴῃ ΤὭυογάϊάο5 (Ἱ. 1056). Ηδ μὰ ἃ ἀοίβοί ἴῃ [Π6 ἰθρϑ, 

ψ ΠΟ Π6 σοποθδ]βα ὃν {Π6 Ἰδησίῃ οὗ Π]5 σδιγηθηίβ. 

1550. δημοκρατία. ““[λιαϊῖ 4πᾶ81 οἰϊαγη ἂρυά ἄθοβ 51 

ἀοιηοογδῖία, αὐ ΑἸΠΘηΪβ5.") ΒΙαγάθθ. ΟἿΠΘῚ ἀθιηοούδοίθβ θ6- 

51465 {παΐ οὗἩ {Π6 αγθοίδη σοᾶβ ἃτ6 ὀρθὴ ἰο 1Π6 στἱάϊοαϊθ οὗ 

βϑηάϊησ ἱηοοτηραίθηξς θΔΥ θα ΙΔ 5 Οἡ [ὈΤΘΙσἢ ΘΙ θΆ55165. 

1568. Διπλασίως. Ητδο]65, ἃ5. ΒΟΥ ΟΊ ΘΥ ΓΘΥΠΑΙΪΚΒ, 15 τηδ 6 

αἱ (Π6 οιϑεί 580 ἤθυοθ [ὉΥ νθησθᾶηοθ οἢ ἴῃ68 δι δοϊοῦβ ΤηΟΥ- 

18} ννῆο ἢδ5 ἰηἰθυοθρίθα {[Π6 βϑου!ῆσθβ ἔγοπι {Π6 σοάβ, γῇ το- 

Ὀν {πθὺ ἰἰνθ, ἴῃ ογάθυ ἴο ποισῃίθη {πΠ6 οογηῖος οἴδβοί οὐ Ἠὶ5 
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βαθάθη σοην υβίοη ὈΥῪ {Π6 Δρρθϑιϊζίησ 5616}} οὗ 1Π6 τοδβίίησ 

ὈΠ45. Ραἰβί ϑίδιτοβ, αἱ {[Π15 τηουηθηΐ, ἰ5 μϑατά σίνίησ ἀΐγθο- 

{0η5 ἴο ἴΠ6 σοοΚΚ, 85 1 πηαυνασθ οὗ [Π6 ρῦθβθποθ οὗ Ηθυδοὶθ8. 

1570. "Εδοξαν ἀδικεῖν, ἠἤαῦθ ῥδεη αἀγιάσεα σιϊέῃ. ΔΑ 

ἰθοηϊοαὶ ΘΧρΡυΘ5ΒΙΟὴ 1η Ατο ἰανν. 

1571. Ὦ...... Ἡράκλεις. ῬεΙΒίΠοίαϊ το ργθίθπήβ ἴο 566 

Ηρδύϑοΐθθ ΠΟΥ (ῸΓ (ῃ6 ἢγβί ΠμΠη6: --- 4 } ποῖ ἀὸ υοῖι 40. 

Ηργαοῖε8 3 

1574. Ἔλαιον . ... ληκύθῳ. ΤλοΥα ἐ8 πὸ οἱΐ ἐπ ἐδ ογιιθέ. 

ΤῊ βδϑυναῃηΐ σοιῆθβ τ ηηΐησ ἴῃ ΨΥ [15 τηθββᾶσθ ἔγοη (ῃ6 

ΚιοΠΘη. 

1578, 1579. "Ὄμβριον. . .. ἀεί, οι, τοοιϊα Παῖτος ταϊπ- 

τραΐίογ' αἰτοαν8 ἴηι ψοι ἡιαγ 81.165 (Ἰηβίθδα οὐ ἐαπῖϑβ, “πί| δά 

αγ65; [Π6 Οτὐεακβ ΟΥ̓ΙΠΔΙΪΥ 5664. ΘΙΓΠΕΥ ΒρΥΪησ- ναοῦ 

ἀἸγθοῖν ἔτοπι (ῃ6 ἐοαπίδ!η5, ΟΥ̓ ΤΙ - γαῖθυ σδυσῃΐ ἴῃ (ἢ6 

[84η5). απὰ ψοῖι τοοιιϊα αἰτυαν8 Ρα58 μαϊεψοη ἀα8. Ἠαϊονοὴ 

ἄδυβ ἃ΄6 {ῃ6 βιρροβθά βϑύθῃ [δ!ν ἄαγϑ ἴὴ ψ]ΠΐΘῚ ἴῃ ν Πϊ ἢ 

[Π6 ΠαΙσυοη νγὰ8 δοσυβίοτηθα ἴο ΠΊαΚ6 5 ΔρΡρθδσαησθ. 

1580. αὐτοκράτορες, ρίοηϊροίοηέϊαγγ. 

1583. ἀλλὰ νῦν 15 ΘΙ Πρτ1ο4]. ϑαρρὶν “ 1Πουρσῇ ποὶ ὑδίοτο." 

μοὶ ποιὺ, ἰ. 6. τ γοι 876 αἱ ἰαϑί ψ]]Ἰησ ἴο ἀο νυν δὶ 15 τί σῃί. 

1587. Ἐπὶ . . . . καλῶ, Οη ἐλεδε εοπαϊίϊοηϑβ. [οἱ]! ἐπ- 

υὐίο ἐδι6 πυϊη δέον β ἰο ἀϊπηεν. 

1592. ἄρξωσιν, σαΐηπ ἐδ ροιτεῦ. "Πα ἔοτοθ οἵ τῃ6 δοτγίβί, 

1η 1Π6 ΟὈἸΙα 6 πηοοάβ, 15 ἴο δχρῦθββ ἴ[ῃ6. δοίίοη ἃ5 βίησὶβ δπὰ 

οοχηρίοίθα, ποί ἔγθαιθηΐ οὐὁἠ σοηϊϊημποιβ. ΓΠΘΥΘίουθ, ἤθτο, 

ῃοί γμΐο, Ὀὰΐ σοὲ ροῦν. 

1597. παρελθών, εσοηυΐη σ᾽ τιρ. οΥ ραϑβδῖησ αἰοησ. ΤΠ δή- 

γδηίασθ ῥΙΟΙ Βα το [ῃ68 σοκάβ ἰ5, Πα, 1 ἃην τουδὶ ΒΥ αΓ 

(αἸβθὶν ὃν 1Π6η}. [ῃΠ68 στον Ὑ0}}} ροσησθ προ πὶ ἀηἀ ρὶποῖκ 

ουΐ ὮΪ5 ΘΥ 68, 

1600. Τα Ῥαγθαγίδη σοί, ὑπ} ]6 ἰο βρραῖς (ὑγθοῖς, υἱΐθυβ 

βοὴ. ὈΠΙΠ.ΘΙΠΠσΊθ]6. βουπάβ, τυ ἢ ]οἢ Ῥοιβιῃθίδιτοβ ᾿πίουρτοῖβ 

ἰηἴο σἰνίησ ἢ5 σοηβθηΐ. 

10" 
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100. Μενετοὶ . . .. μισητίαν, “ Τὴ6 σοᾶβ σαπ τοαῖϊ,᾽ 

απάὰ ποὶ γεραψ ἵπ {π||. μάποδιδῷ -ΞΞᾧ μὴ ἀποδιδῷςἁ μισητία 

ἰβ παπιγῳ. ἐιδὲ, ὅχα. ; αἰθο αδιεπάαπεο, τραϑίο[μἶη6585 ; ὮΘΥΘ, 

ῬΘΙΠαρ5, ἰο Ὀ6 σοηβίτποί αὶ ἃ5 ΒΥ ΘΟἀοΟἢ]οΔ], ἀπά υδ6α δ6- 

γΘΥΌΙΔΙΪν. 

1606. ᾿Αναπράξομεν, τ66 τυ επαεί. 

1610. τιμήν, ἐπι6 ται. 

1613. οἰμώζειν δοκεῖ σοι; παῦε γοῖι α ἔαποι ΟΥ̓ α δεαίϊησ 3 

[πΠτηδίϊησ {πᾶΐ, ἀη]655 Π6 15 ΨΊΠῈησ το γ6] 4 {Π6 ροϊηΐ, Π6 

πηαδί χροΐ ἃ θθαίϊησ. “" Ηργουϊαβ," βᾶγβ συ, “" {τ υϑθηρ 

1ῃαἱ '᾿ΤῚΙΡΑΠ]ὰ5. νν1}} ποΐῖ πα θυβίαηα, βαγϑ [15 Ὁ {Π6 ϑακα οὗ 

γα Ἰβίησ ἃ ἰδῇ αἱ [η6 ὈΔΙΡαγαη σοί." δ ἰγαηβίδίθϑβ, ---- 

ἐε ῬΥΙΡΔΠ1ὰ5, τυ Παΐ {Π1η]ς μοι ---- οὗ Βοῖηρσ ουτβθα 9 7 

1014. Φησὶν. ... πάνυ, Πδ 8αῃ8 ἐδιαὲ [{ἐα]ᾷ φιιῖίο γὴρ]ι. 

ἼΠ6 βαθ]οοί οὗ λέγειν τηυδὲ θ6 σαίῃογθά Πότ {Π6 σοπίοχί; 

ΟἸΠΘΥ 56 1 τουἹά θ6 1Π6 586 85 {παΐ οὗ {π6Ὸ βηϊίθ νυ. 

Ἀαΐη Π6 σοηβίγιθβ [Π6 ἀπ] η.61Π1σ18}]6 βου πά5 οὗ [πΠ6 θαυ ἢ 

σοα Ιηΐο 8η δββθηΐ ἰο {Π6 ἀθυηδηά. 

1620. οὐ.... ἐρᾷς, Ὑοιι αΥὸ ποὲ ἐοπὰ οὗ τεοοποϊϊταΐίοη ; 

γουΣ ἀθηηδηα5 Δ΄6 50 δχίτανασαηΐ, [παΐ ἴΠῸγΘ 15. ἢῸ Βορβ οὗ 

ΘΟΠΊΪησ ἴο ἰοΥΓ5 ΜΠ γοα. 

1621, 1622. ᾿᾽οΟλίγον.. ... γλυκύ, 1 σαγε δι 1116. Οὐοοῖξ, 

ψοῖι ἡνιδὲ πιαΐγο ἐΠ6 8αιι66 διυθεί. Ῥαἰβιϑίδιτοβ ρυ 5 οα 8η ἰῃ- 

ἀἰβδγθηΐ Ἰοοϊς, θὰΐ σουηΐβ ἢ σοτίαιηΐν προ {πΠ6 οβδοί οὗ 

[ῃη6 οτάου ἰο {π6 σοοὸῖκ προη ΗθυδοΪθβ. 

1629. δαιμόνι᾽ ἀνθρώπων, πηι} ἀδαγοδέ {ο]ϊοιυ. 6. σοπηῖς 

ἴογοθ οὗ ἴΠ6 ρῇῆτγαβθ ἰ5 πεισῃίθπθα Ὀν δααγθββίησ ἃ ἔδγΏ ΠΑ Υ 

ον οἵ Ξρθϑοῇ διηοῃσ ἤθη ἴο ἃ σοᾶ, 

1624. Ἡμεῖς ..... πολεμήσομεν; ΤΠΘΙΘ 15 8Δη ΔΙ] πϑϊοη ἴο 

Ηδίθη πὰ 1Π6 νὰν οἵ “του : --- λα] τὸ τραρὲ α τδαῦ [ΟΥ̓ ΟΉ6 

τοηιατὶ ἢ 

1651. οἷόν σε περισοφίζεται, ποῖ δ ἐδ ἐγίοκίησ γοιι. 

Ραιβιῃϑίδιτοβ. ἢον δβχρουπηάβ [Π6 ΑἸπθηΐδη ἰὰνν οὗ ᾿πδουϊίδπσο, 

Δοσογάϊησ ἰο ΒΙΟἢ Ητδοῖθβ, ποὶ θείησ {πΠ6 βοη οὐ Ζοϑυβ ἴῃ 

Ιαννία] νυ βα]οοῖϊς, σαηπηοΐ θθοοιηβ ἢ15 ΠΟΙ ν᾿. 
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1694. οὐδ᾽ ἀκαρῆ, ποὲ α ρεππη. 

1658. Ἐπίκληρον, 8:00 65507 0 απ ἱππεγίίαπεθ. Α ἰθοἢ- 

ΠΪΟΔ] θη. Πα δισυχηθηῖ 15 ἀσανγη ἔγοπ {Π6. ΡΥ ποΙρὶ6 οὗ 

1η6 ΑἸΠΘπΐδη ἰανν {παὶ δχοϊπάθα ΠΟΘ σι Ἰπηαΐθ 5οη5. ἔτοπὶ 1ῃ6 

ΡΙΌΡΟτίυ, ἴῃ ἔδνου οὗ ἃ ᾿θσιτηδία ἀδασῃίου. Αἴπθπᾶ, Ὀθῖησ 

1Π6 ρῥτοίθοίηςσ σοάά655 οὔ Αἴ θηβ, 15 ρστοποιιησθα τῃ6 Πθ ΓΘ 55 

οὐ Ποὺ (δίπουν, Ζειβ. 

1043. ᾿Ανθέξεται. .. . χρημάτων, ΠῚ ἰαΐε ργεεεάρηςεα 

ΟΓ γοιι ἔπ {6 ραΐογπαὶ ργορογίψ. Δ Υ ποσθυροη ἢ6 ρτθίθηαβ 

ἴο φυοία ἃ ἰατνν οὗ ϑοίοη. 

1646. ἀγχιστείαν, γἱ σ᾽ 5 ὃ ποαγη655 οὗ γτεϊαϊϊοπ5] 1}. 

1651. Ἤδη . . .. φράτορας; )ά γοιιγ ξαϊπεῦ τον ἴπ- 

ἰγοάπιοα ψοῖι ἰο ψοιγ [ὶξΐ, ἀπά Κὶπ Σ Τὶ νγὰβ τθαυιγθά ὃν ἰδὺν 

1Πδὲ 411 Ἰθσιπηδίθ Ξοη5 5ῃου ἃ 6 θητο θα ἴῃ [Π6 τασίβίθυβ 

οὗ 1Πη6 {π|66, ἀδηηθ, δηὰ ρῃγαισια ; ἴποβ6 οὗ [ῃ6 βᾶπηθ φρατρία 

ὙΘΙΘ ΟΔ]]164 φράτορες. ϑὅ66 απίος. Ρ. 169. 66 αἷβο Ηεοτυ- 

γτῆ8ηη, ῬΟΙ σα] ΑἸ ΠΕ ΕΠ 165, ρρ. 192 -- 194. 

1659. αἰκίαν βλέπων, ἰοοκῖηπσ αδϑαιμῖ, {πὸ ΚΠ ΚΒΡΘΑΓΘ᾽ 5 

βρεακίησ ἀαρρεῦϑ. 

1659. Ἐν... . πρᾶγμα, ΤΠλε τὐλοῖο ἐπϊπρ ποῖ ἀθρεπαβ 

οη ΤγίϑαϊίοΒ. Ἠδςξ [5 1Π6 σαβίίησ γνοΐβ. 

1660, 1661]. Καλάνι. . . . παραδίδωμι. “ῪΡΑΙ]Ο5 {Γ1685 ἴο 

σῖνα 5 ἀδβοϊβίοη ἰὴ ατθοῖ. ὍΤΠῈ οἴξοι οὐ ἢἰ5 βαγθασοῦθβ 

ΡΙΌΠαποϊδίίοη 15 σοηνουθα Ὀγ (δτν (5: ---- 

“Ὡς Ῥϑδατ 1} στα ἀδιηβοὶ Βαβιϊδα 

Με δῖνθ ὑρ ἴο ἀθ [00]. 

1663. πὶ. . .. χελιδόνες, τιγιῖοδ5 0 ρὸ α8 {Π6 διλαίϊοιυ8 

ἄο; 1. 6. 1655 Π6 πηθδηβ ἴο δια που θθσουηθ ἃ Ὀϊγ. ἔὔνγα! Πονν8 

ΔΙῸ 5ἰησίθα ουξ [ὉΓ ὈΪΓὰ5. ἴῃ σϑηθγα], θθσαιβο {πΠ6 στο κβ 

αἰνναγβ σοιηραγθά 1ῃ6 βρϑοοῇ οἵ Ῥδυθατγίδηβ ἴο {παΐ οὗ βυνα]- 

Ιονν8. 

1610, 1671. Ἐς. ... γάμους, πὶ σοοά ἐΐπιο. ἰδεπ., ἐδ686 

Ιοιυ5 (ἴν6 γθθϑὶ θ᾽γ45) λαῦσὸ ϑεθη ρὲ ἰο ἀδαΐι ἔοΥ ἐλι6 πιιρ- 

ἐἰαΐ8. -ττ-- τέως, ἴπ {16 πιδαπ ἐΐπιο. 
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1673. τενθείαν. ΤΠΟ δχρυθϑβίοη ἰβ ἰὴ γϑίδσθποο ἰο {6 

[ἀϑίθυϑ, προτενθαί, δ Πἃ ΥηΘ 85 7 4Ἐ ΘΠ ΟἸ511688. 

1674. διετέθην. [1 5)ιοιι4 δὰ τ0ε11] αὐβροβεά οἔ, ἱπάφεὰ ! 

1676 -- ΤΟ87. [ἢ [Π15 δητβίσορμθ {Π6 {106 οὗ βυσορῇδηίβ 

(5Ξε6 απέθ) 15 ἃἀσαῖῃ 58{1}1Ζ66. --- Φαναῖσι, αἱ Ῥῆαπα. 'ΠΘτο 

γΥᾺ 5 ἃ ῬΤΟΥΠΟΠΙΟΥΥ Οὗ μαΐ πᾶπηθ ἰὴ ΟἼΟ5; θαΐ ΠΘΥΘ 1ἴ 15 1Π6 

ΡΓΕίθηἀθά γοϑιάθησα οὗ 1ῃ6 βυσορῃδηΐβ, ΟΥ̓ ᾿π ΟΥ̓ ΠΊΘΥ5, Ἰἢ 

ΔΙ] βίο ἴο {Π6 ἸΘ σα] δοίϊοῃ οδ θά φάνσις. ἼΠ6 Κλεψύδρα νγὰ5 

[Π6 νγαίθυτοϊοοῖϊς πϑϑά ἴο τθάβασθ Ππ16 ἴῃ {ῃ6 σου δ: 850 

1ῃ6 Π8Π16 οἵ ἃ ΒΙ4άθη βρυίησ Π68Ρ ἴῃ6 ΑΟΥΌΡρΟΪ5. Τῆ6 ροδὶ 

ΓΔ Κ65. 1 ἃ βϑίθθαηῃ ᾿η ῬΉΔΠΡΟ. ---- τέμνεται. [Ι͂η αἰ πβίοη ἴο 1Π6 

ουδίοτῃ οὗ οαἰησ ουἱ {πΠ6 ἰοησπα οὗ [Π6 νἱοίϊπη. Ηδτο Αἰῆσα 

ἰἴ5. 1η6. νἱοίίγη οὗ 115 τᾶσθ οὐ δεϊϊῳῃ-ἰοη σι, ---- [η6 ῬΏΠΙΡΡΟΙ 

δηα (ἀοΥσίαὶ, ---- ννῆο Ὀγ [Π6 ἃτίβ. οἵ βρθθοῆ οδίδιπϑά ἃ 50}- 

5Β]βίθῃ 6. 

1088, Ὦ πάντ᾽, ἄο. ΑΙΘΘΒΘΠΟΘΥ ΟΘΟΥΏ65 ἴῃ ἴο ΠοΙδΙα 

(ῃ6. δὐγναὶ οἵ Ῥαιβίμοίδιγοβ, ψνῆο 15 οἡ [58 Ψᾶύ, ἴῃ Τα σα] 

βίδίθ, δοσοιηρδηϊθά ὈΥ ἢ]5 Ὀυ]46 Βαβι θα, ΠοπῚ ἢ6 ἢδ5 16- 

οοῖνϑα [τομὴ [Π6 ἢδη4 οὗ Ζθυβ. ΕΗθ γῆ Καβ ἢ15 ργοοϊδιηδίϊοη 

ἴῃ [Π6 Ἰογ βίν 6 οἵ Β0}}1Π16 ἵγυῖὶο δ ηἃ ἰγασὶο ροσίγνυ. 

1092. ἔλαμψε. . .. δόμῳ, δἤοηπα τπροη ἰἢδ σοίάφη-δεαηι- 

ἵη.5 Ποιι86. 

1095. οὐ... λέγειν, τη ογ αὖ] ἰο ἀοδογῖδε. 

Ἴ099, πλεκτάνην καπνοῦ, α τυγοαίϊ᾽, ΟΓ 5ηιοῖτο. 

1702. Α ραιοάν οὐ Ἐλατριάθβ, Ττοβάοβ, 502, ἰγδηβίαῖθα 

Ὀγ ὕδτυ, 

“ΦΆΑΡονο, θϑίονν, θθβι 6, ἃτοπηά, 

[οἴ γοῦν γϑουῖησ ἤισῃς θ6 ννοιηα.᾽" 

1704. Μάκαρα, ἐδ παρρῃῳ οηδ. Ῥβιβι οί ΤΌ5. 

1706. Ὦ...... κάλλους, Ο ἐδ σγα!σα, απὰ ἐδ δεαιιῃ 3 

(το να οὗ Θχοϊδιηδίϊοη. 

1712. Ἥρᾳ. ΓΠα ΟΠοῦιβ, ἴῃ δηἰΠυϑιαϑίῖο βίγα!η5. ΘΟΠ]- 

ΡαΙ65. [η6. τηδυῦασα οἵ Ῥβιβίῃϑίβιτοβ ἢ τῃᾶὶ οὗ Ζθαβ δηά 

Ηδτὰ. 
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1718. ἀμφιθαλὴς Ἔρως, δίοοπιϊηρ ΕΤΟ5. 

1720, παλιντόνους, ἀΥ̓αἰδη ϑαεῖ, οὐ ΤἱρΠ]ίεηπειί. 

1721. πάροχος, σοηιραπίοπ, ἴῃ 1ῃΠ6 σἤδυιοΐῖ, σΥΟΟΙΒΠΊΔΠ. 

1725. Αγε. Ῥαιβίῃϑίδιτοβ, δβϑαχηησ Π6 δἰ θαΐθ5. οὗ 

Ζθυδβ, ο4}}5 ροὴ ἰΠθ] ΠΟ ἴο σϑθογαίθ ([ῃ86 (Πυπάθτ, {Π6 

Ἰσῃίηϊησ, δη4 τΠ6 Ὀ]αΖίηρ θο] 1. 

1780. πάρεδρον, 5416 Πιᾶρσο, ἀδϑε58ο0 Υ. ΟἿ6 ΨἼΟ 5Π8Ι6Β 

Ὑ] ἢ Δ ποίῃογ [Πη6 16 ]οἷα] 5θαΐ. 

1741. ὦ μάκαιρα, Ο δἰε55ο οπο. ἈΑἀάγαββθα ἴο Βαβιοίδ. 

1742, 1743. πτερῶν. ... Λαβοῦσα, Παυτῖηρ ἑαΐεπ Ποία 

οὕ πιν τοῖη 58. 

1745, Ξε4ᾳ. Πδεα Π1η65, δοοογάϊησ ἴο [Π6 Ξϑ'ο πο δϑβί, 816 ἃ 

ρᾶτοάν ὕροη Ατοἢ!]οο 5, --- ἃ βίσαϊη οὗ νἱοίοσυ, ἢ τ Ιοἢ 

1Π15 σαγαβί δηά γτηοβί δηϊθγίαϊ ηἰησ οὗ (ῃ6. σοπηθαάϊοβ οἵ Ατ]ϑβ- 

[ΟΡ ΠΔ 65 Θη65. 
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ΤΑΡΙ ΟΕ ΒΗΥΤΗΜΒ ΑΝῸ ΜΕΤΈΕΕΝ. 

[1ἢ {πΠ6 [ὉΠ]Πονηρ 8016, {ΠῸ Ἰοἰίου ΜΙ. βίδῃα5 ἴ0Υ Μη 5 Νθίταβ, 

ΑτἸηϑσίοδῃ βαϊίομ, ἰταηβὶαίθβα τότ 1ῃ6 (ἀθυτηδη.] 

ΡΒΟΙΟΘΌΟΖΞΒ, νυ. 1 -- 964. 

 οΙβ65 1 -- 910. Ιϑτηθῖο {ΠἸππθίου δοδίαϊθοίο ἢ σομηϊο 

᾿Ισθῆθθ. ὅθε Μυῃᾷκ, ρρ. 76. 162, 171]. 564. 

211 -- 995. Απαρερϑβίβ. 

211 -- 215. Απαρεδϑβίϊο αἰ πηθίθυ δοδίαϊθοιο. Μ. 100. 

216. Απαδρεϑβίιο τποποιηθίθυ. Μ. 99. 

217 -- 221. Απδρεθβίϊς αἰ πηθίου δοδία]θοίϊο. 

, ΑΠΔρεϑίο ΠΟ ΠΟΠΊΘίρυ. 

299. Απαρεθβίϊο ἀἰπιθίου δοδίδ] θοίϊο. 

224, Απαρεθϑίῖς Το ΠοΟπΠΊθίρυ. 

995. ΑΠδρ. ἀἰϊτηθίθυ οδίβ].. ρατοτηϊδα οἶοβθ. Μ. 100. 

2920 -- 280. Ιαπηθῖο {γπηθίθυ ἀοαία]θοίϊο. 

291, 241, 946, 262 -- 264. ἀγα πιοίΐ ἱπίθπαθά ἰο 6 τῇγι- 

γηΪοα], 8.5 1ΠΘῪ ἃΤ6 ΟἾΪΥ ᾿ΠἸ]Πδ.1οη5 οἵ {Π6 ποίθβ οἵ Ὀ᾽γάβ. 

ϑ, 959. Ια θιο {τπηθίου ἀοαίδ] οίϊο. 

ΝΠ σὺ ΘΟ δο ἀνὰ... Μ-.11: 995..,.λ 41, γώ ἕο, 

294. ἴδυηθῖο ἰτροᾶν, ἀπαρεθβίῖο πηοποιηθίοσ Μ. 78 (3). 

290. Τ)δοίν ]1ο. 

291. 'ΓΙΟσΠδΙς {ΓἸτηθίθυ ϑοαίαϊθοιθ. Ιωοησβ οὗ ἰῃ8 ἢγβί 

γηθίτα τοβοϊνϑα. 

255. Ποομηγίδς γηοηομηθίοι,.., σι σε σῷ: 

299. 'Γτοσ δῖα ἰγὶπηθίθυ δοαία] θοίϊο. 

240. ΟΠουϊαυηθῖο ἀϊτηθίου οαίαϊθοῖς. Μ. 141] (2). 

242. Ἰοηϊοὶ ἃ γ]ΠΟΓΘ, {ἸΠἸΘίου ἃοαΐ., ., .. .᾿ ἢν «ἢ ες 

3». Ν. 10] (8). 
“0 
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» --' ο43, Τοοϊτηΐας τποηουηθίου,., ἦν 2. 

944, Ῥγοςδ]αβιηδί!ο]. 

945. Ταιηθῖς μοχαπηγθίθυ οδίαϊθοῖῖθ. Μ. 80 (6). 

94. Οτείὶς ἰοἰγατηθίθσ, Μ. 114 (4). 

ἘΠ τ ὙΠ {Π6 ἰαβί ἰοησ οἵ ββοοηά ἴοοϊ 

Το βοϊνθά, "., σὰ: 

949, τοῖς ἰοίταμι. οαἱ.. Ζ--...... τὸν τπΠ 

900. Π)δοίγ]α. 

251. Οτοϑίϊς ἀϊπηθίαυ δοδίδ]θοίῖο. Μ. 111 (92). 

00 -- 255. Ἰ)δοίγ ΠΟ ἰοἰγαιηθίθυ. 

9506. ΤῊΪΒ γθ 586. 5 τηδυκεά Ὀγ Πιηάουῖ ἃ5 ἃ ρδΥΌΓΉΪ86; 

ας ΠΝ ως. Βα {86 ἢιτϑὶ 5} 8016 οἵ ταναοδείρων 5 

ΠΘΥΘΓ ἴοησ. ΤῊΘ ΡΙΌΡΘΥΙ Ποίδιοη, ΡΟΥΠΔΡ5, 5." 0 ἀπ ὦ» 

ας ΒΡΟηά66, ΡέθΟὴ ΡΥ Πγ15 ΒΡΟΠ66. 

57 -- 259. ϑ'ροπάδιίο δπδρεβίβ. 

260, 261. 'Γτοοθαῖο αἰμηθίθυ. 

ὩΘθὅ -- 268. ΙΔγθ]ς {ἰγἸγηθίθυ. 

970 -- 806. Ττοομαῖς ἰθἰτατηθίθυ οαἰδίθοίο. Μ. 68 (ἀ). 

907, 808. ΙΔγηθῖο αἰπγαίθυ. 

809 -- 3594. ΤὙοοΠαῖς ἰδ γαιηθίου οαίαϊθοίιο, οχοθρί 512 ἂπὰ 

514, ψ ΠΟ ἢ τηδὺ Ὀ6 τΤοδά ἃ5 ἀοομτηΐδο αἀἰϊτηθίθιβ. 

σΟΗΟΆΚΌΞΚ. 

ΞΘ γορΠο, 920 -- 995 Ξξξ Αι βίτορῃθ, 941] -- 9649. 

896 -- 330. Απαρερβίβ, ψν ἢ Βροπάθθβ ἃ Πα ρτοσ θ᾽ 6 αΒΠηΔ.16]. 

3591 --᾿ 999. Οτοίϊοβ, ἢ ἸΙοηρβ τϑβοϊνϑά. . 

394 -- 840. ΤτοοΠαῖο ἰθιγαπγθίθυ δία] θοίο. 

950 -- 3884. ΤΥΟοΠαῖο ἰθἰτατηθίθυ σαί! θοίϊο. 

988 -- 397. Ττ͵οσΠαῖο αἰἸπγθίθυ.- 

998 -- 4035. Απαρεβίϊο. 

404 -- 407. Ιατηθὶο αἰ πηθίθυ. 

408 -- 4138. Οτοιῖοβ, τυ ἀπδοῦαβὶβ η 408 ἀπα 411]. 

414 -- 425. ἸΙΔγηθῖο βυβίθυηβ. 

4926 -- 429. Ττοομαῖς, ἀδοίν]!ϊο, σον ν τς ὦ ᾿ς 

431 -- 439 Ιατηρὶο. 

434 -- 450. Ιατηθ]ο {γἰπηθίθυ. 
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ΞΊΤΟΡΠΘ, 451 -- 459 Ξ-Ξᾧ Απιβίτορῃθ, 599 -- 47. 

451. 

452. 

459. 

454. 

455. 

450. 

457. 

Τιορσδοράϊο δηδρεδβϑίβ,..,., τς ς 

Απδρεββίϊο, Ἰδτη ας ρΡΘΠΙΠΘΠ,1Π1, 

Απδρεββῖϊο.. 

ΑΠπδρεβίιο. 

Απερερβίιο, Ἰδυηθ]ο., δης5ρϑβί. 

Ιδιὴ. 8Π80Ρ. ΟΥ̓ ΙΔ Θ᾽ 6 σιιβ..., 

! ! ͵ τὶς 

-,.»ὄ --- ο΄» -ἕ --ὄ-’: 

Ττοσθδῖο τηοποιηθίοθυ, ἀδοίν ς {τη ίρυ. 

Ιῃ [ῃ6 δης5 ΌΡἢ 6. 

[Πη6 σοττθβροπάϊηρ ν 56 σοηβὶβίβ οὗ Δ δΔηδρεβίο ἀἰτηθίου δηά 

δης5ρϑϑί. 

Βαυΐ [ῃ6 γϑῦβθ 15 ἀοίδβοξϊνυϑ. 

458. Απαρερβίϊο. 

459. Απδρ., 

ΒΤΌΡΠΘ 15 8ἃΠ δηδρεδββί δηα δηζιβραβί,..  . ᾿ς. -- «7. «ἱ 

4θ0 -- 829. Απαρεδβίϊο ἰθίγαιηθίθσ οδία]βοίϊο. 

5295 -- 598. Απερεββίο βυβίθη. 

548 --610. Απαρεββίο ἰθἰγαγηθίοθυ οδίδ] οί. 

611 -- 626. Απαρεθβίϊο βυβίθῃ. 

627, 628. Απαρεδϑβίϊο ἰθἰγαγηθίθυ οδί]θοίϊο. 

6029. 6350. Βα5|5. ἰδυάθὶς Εὐθείας, Ὁ  δόνσαΝ 

631. Ποομηηΐαδο, .. -ὦ ἄξω κάϑαντ, 

δ ὙΤεροβιηίο;-- ὙΠ ΨΥΡΉΡΥ 

6099. Απαρρδβίϊο. 

634. Ποοππηιίαο,., σα ." .... 

695, 6896. ΙΔτηρίο. 

6597. ΠΗνΡρΠΔ Πα, κ᾿ 

698, 659. Απαρεϑβίϊιο ἰθίγαυηθίθυ οαΐαϊθοῖϊς. 

640 -- 659. [αγτθὶο {γἸγθίου. 

600 -- 66. Απαρεβίϊς ἰθἰγαυπηθίθυ. 

668 -- ΑΘ. Ιατηθῖο {ὙἸπηθίου. 

-- -- ς.-ς. 

Μ. 101. 

σΥθ ΟἸεδιηδιο; ε΄,  , 

ΒΕ τὐνοδῖδι ε., ,....,.. 

680. ᾿Ὰ Ἔρις νϑ ἡυβας δορὶ ἢ κι ΨᾺ 

681. τς 5 

πε δδῖε ἡ νοῦή.  . ... ,  ὡ μοὸσ ῶ »»" 

ΤΠ6. σογγαβροπάϊησ ᾿ἰη6 ἴῃ [ῃ6 
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δ. ΤΙΝ ΠΉΠΙΟ, τ ὐες 

88::--- σῆς ΟἸγοθηῖς, δὲν ὁ, Ὁ ΘΚ. 

ΠΡΌ ἀπ δοηῖθ,, εὐτΠὺτ τ δα όσοι 

687 -- 724. Απαρερβίίο ἰθίγαπηθίου οί] θοῖο. 

120 -- 139. Απαρεβϑίο βυβίθιηβ. 

σΗΟΑΕΌῦ ΚΞ. 

ΞΌΠΌΡΠΘ, 740 -- 754 -Ξ ΑἸ πιβίγορῃθ, 711 -- 782. 

140. Τδοίν]ο. 

141. Νοί τηϑίσιοαὶ. [πη δίϊοη οὗ {Π6 ποΐθϑ οὗ δΙχά5. 

42. 'Γτοομαδῖο. 

143. Ἀταρ γαοῖι, ἀδοίγίις,. τ. Ὁ ον 

44. Βιτα5᾽ ποίβϑβ. 

145. Τ)δοίγ]1ο. 

7460. Βιγα5᾽ ποίαβ. 

41. Απαρεβέο αἰπηθίου. 

148. Ἰ)δοίν]ο. 

149. Τ)δοίν]1ο. 

150. Βιτγα5᾽ ποίβϑ. 

751. Ττοοδδίο. 

“02. Ἰ)δοίνο Πορίδπηθίθυ οδίδϊ θεοῖο τη ἀἸββυ δ. Π1. 

59. ΤΠΠγρΠΔΠ11ο. 

50 -- 710. “Γτοσἤαιο ἰογαυηθίθυ οδίϑ] θοίϊο. 

- 786 --801. 'ΓΤοσΉδιο ἰδ γδυηθίου σδίδ] οίϊα. 

802 -- 852. ΙΔηλ016 {τη θίου. 

ΓσΗΟΙΒΌΞ. 

ΞΈΌΌΡΠΘ, 859 -- 860 ΞΞ Απεβίτορῃεθ, 890 -- 897. 

86,5. ΑΤΙΒΟΤΙΘΙΘ, ΟΥ͂ΘΕΙΙΘΒ, ν. .. 4. 

854. ΤΥΟΟΠδΙο. 

8δδ. Ποοσμπιίδο,., σιν... 
850, 857. Ττοοσῇαὶς αἀἰπηθίθυ σαί] θοίο, ἰοησβ τθϑοϊνϑά. 

859. ΙΘγηθ]ς ἐγ ίϑυ. 

860. [ΙΔγηρθῖο. 

861 -- 889. ΙΔγηθὶς ἰτἰτηθίθυ δοαία]θοίίο, αχοθρίηρ {Π6 ἔοτ- 

ΓΑ Ϊε αἰΐογοα Ὀν [Π6 ρυιθβϑί, ἡ] Οἢ τα ποῖ τυ ΠΠΊ16 Δ]. 
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898. [ΔγὉ 1]. {ἰπηθίθυ δοδία] βοία. 

ΝΜ Τρ" ἀοόπιείησο, σεν δι θεῖ Αι. ἃ 

ΒΟ (δε, Ἰγοσπεῖς.."..,. εἰ: 

901. Ιατηθῖς. ἱνγο Βδσοο,., ,....,.ς. .1-- 

9002. [Ιαγηθὶο {τ πη θίοϑυ. 

ΝΟ πῆ πε δε. ἴθι... ,.ϑδτὺρο τὰ αὐτῶν τς 

πεῖν πϑεξιδιο ν΄ ν᾽ 0 τπτῖο τὸ ς, 

ΒΙ ᾿παϊρίδ:. “ς΄... 

906, 907. ΙΔγηθ]ς {τἰγηθίθυ, 

908. Τδοίγ]ο. 

909. ΙΔηηΡΙο. Ἑ ΣΝ, 

910-- 918. ΙΔτηδὶς {πη θίρϑυ. 

ΒΟ ΤΟΙ, τερεηῖο,, » ,..... ,ὐὔὺι τ τις: 

ΠΝ ΗΟ: τ ὅν. 

ΠΟ πῦρ τ το τε 
992. Απαρεββίϊο, Ἰδγηθ]ο. 

923. Ττοομαῖο, Ιοησβ τοβοϊνϑά. 

924. Ιαγηθῖο, ἀπαρεθϑίο, [ἀγΏΡ]α. 

925. Ιαγηθῖο, ἰγοομαῖο,., να τπτς-: 
926 -- 9350. [ΙΔπηθῖο {ΠἸπηθίθυ. 

ΒΕ ΤΊοσδδῖο, ἀδείγηο, ἐι., «ον. 
πα ΤΊΤΟΝ. 8π8ρ:, ΠΟΙ Ι 6, ες,» -Φτρτα 

πο ΗΝ δοῖ ς, , .,.πἘὸ-- τ. 

ΠΝ τὰν ἀδείγηο, ες Σὰν τ, 

9395. [Ιδτηθὶς ἰγἰγηθίου. 

ΠΕ ΗΡΟσμΙΟ; ἱππιδίο, 1 ὅν 1. 

937. Ιατθ]ο. 

πιο, πιλθίο στ ες πο ςο 

ΡΟ ποσπάϊδ.ι Στὶς , ἃ τς. Ὅς. 

940. Ττοοπαῖς ρθη 6 πηι, 25... .-.. --- 

941 -- 944. Ιατηθὶο {ὙἸ πΠ οἴου. 

παν ὙΡοδδῖο, ἀδοίν]ο, .ς;.,...,ς.,.. 

946. Απαερεῦβίϊο. 

ΒΗ τυσδοῖς, ἀαοίνο : ῥεοῦα δ ὦ... ὡςτλων, δος... 

948. Πδοίν]ϊο, δηδρεβίϊο. 
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949 -- 961. [Ιαγηδῖο {γἸπηθίθυ. 

9672, 965. Τ)αοίγ1ο Ποχδπηθίου. 

964. 965. [ΙΔ΄ 1ς {χη θίθυ. 

966 -- 968. Π)αοίγ]ο Ποχαιηθίθυ, 

969. ΙΔγάθῖο {γἸπηθίθυ. 

970. Τδοίν]ϊο Παχδιηθίου. 

971. Ιδίηθιο {τ πηθίου. 

972 -- 914. Τ)δοίν]1ο Παχϑιηθίοθυ. 

970 -- ΘΥΥ. ΙΔγὈ1]Ο {ΓἸπηθίθυ. 

978 -- 980. 1)αοίν!ο Πα χϑιηθίου. 

981. ΙΔῃη]ο {γι θίθυ. 

982, 988. Πδοίυ!ο μοχϑιηθίθυ. 

984 -- 1052. [ΙΔῃλθ 16 {γπγϑίθυ, αχοθρίησ 1090, 1091, 1098ὅ- 

1081, 1041, 1042, 1044, ἀπὰ 104, νοι, θθίηρ ᾿πηϊϑ]οη5 οὗ 

Ια σιβίαίϊνα δηά ᾿ἰθσὰὶ ργοσθάαγοβ, ἃγ 6 ποῖ τἢυ τ Π,1ΟΔ]. 

Ι 

ΓσΗΟΚΌῦΞ. 

ΞΘΠΌΡΠΘ, 1059 -- 081 ΞξΞ Απηβίτορμθ 1082 -- 1110. 

1059 -- 1059. ϑὅϑ ροπάαϊο, ἃηαρεϑβίϊο. 

1060. Το ρεοπθβ ΡΥ ηϊ, 8η4 ἔνο ρέθοῃμθθ ΠΌΔΙ, 
Ὄπ ἡ  ττ«“ῦῦ τς τ νος 

1001: Σδτ δῆθεν τ ρ ς  οῆκ ο ΟΝ 

1062, 1069. ϑ' ροπάξιίο, ἀῃαρεβίϊο. 

ΠΟ ΡἜ Θαδι σιν: ρον ΟΝ τ ευν  φο 

1065. Ῥέδοηβ. οὐδίοβ. ἐς  ὐὔτοὦ.ὔὕὅΣυἨ ἐαὧὖὃ)ὉἨΒθ Ρ εὐ τ ον 

1069 -- 1031. ΓτοσΠαῖο ἰοἰγαγηθίου σαί θοίϊο. 

1111 -- 1180. ΙΔτθ 16 {ΠἸΠΊΘ Ιου. 

(ΓΗΟΕΒΌΞ. 

ΘΠΌΡΠΘ, 1181] -- 1184 ΞξΞ Απ βΌρἢο, 1291 -- 1954. 

1181 -- 1184. Τ)͵οσΠπλϊαο ἀἰτηθίθυ νυ Ἰἢ ΙΟη 95 γ βου α. 

1188 -- 1250. ΙΔῃ016 {ΠἸπηοίϑυ. 

1258 -- 1998, [ΔἸ 1ο {ΓἸπηθίου. 

σΗΟΚΌΞ. 

ΞΌΌΡΠΟ, 1999 -- 1808 ΞξΞ Απεβίτορῃο, 1811] -- 1920. 

1299. Απαρεϑβίϊο, ἰδηη]ο. 

1:00. Ἰδιπδς, ἀηϑραϑί,., ὦ δον ον 
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1801. [Ιατηθιο. 

1902. Απαρεϑβίϊο. 

1309. ΙΔτηθῖο. 

1804 -- 1907. Απαρεδβίϊο. 

1808. [δυρθϊο. 

1809. 1510. [ΙΔῃηθιο. 

1521, 18.09.9. Ἰαυη]ο {ΙΓ Θίου. 

τ τορι. ἀδοιγ!ο,..;....., ες, τον, ἐς 

Νι  ὐηδίσι ἐτοῖν, δον, - ροῦν οεὐ, ἀξ χηιι ἐδ, 

᾿ς - ΤΕΥ ΦΗΡΒΕ ἸΕ ΨΥ 

1896 -- 1858. ΙΔγλθ]ο {ἰτιχηθίου. 

1ΠΠ|0 (Ἰποτίαιαρίο, “Ζ--........ ' ' 

ΠΝ ὑὐδτ “ἐπουμν,. νυν ἔσω, τος, 

1561. [ΙΔιθῖ]ο ἰγἸπηθίου. 

1862. Βαϑ515. ἴνγο ἀδοίγ!β, ἔνγοὸ ΔΠΆΡ.: ' ' 

1363. 1364. ἴαγηθῖο {γτηθίου. 

1865. [Δτηθῖο. 

ΝΠ τἰέο.. ν..᾿΄  ». 

1361 -- 1577. ΙΔΥΆθΙο {π]γτηθίθυ. 

ΝΒ τιν . !... 

Π0}9: ἴδίέθις. «--,. 
1980. ϑ'ρομάθθ ρβοῃ ῥυμηι8, Βροπάθο, ᾿. ᾿ς... .«--ὔὄ 

1581. ΙΔυλθιο. 

ΝΣ τνρδδιο, οος,, ...-. 
1383. Ιαυθῖο {πη θίρϑυ. 

1384 -- 1386. Απαρεϑβίβ, ἢ ΡΥ Θ᾽ ΘΒ, 1|Ο]. 

1387 -- 1454. ΙΔτηθῖο ἰτἰπηθίθυ. 

1396. Β6515. ομουϊαγηῦϊο, .2....!.,.... .--...! ! 

1997. Απαρεβίϊο, Ἰαμηθῖο,; ' ἐπ οι ᾿ 

ΟΗΟΚΌΞ, 

ϑτορμο, 145 -- 1466 -Ξξ Απιϊβίτοριιο, 1467 -- 1478. 

“Ττοομαὶο βυβίθη. 

1479 -- 1597. ἸΙΔπθῖο {γἰπηθίθυ. 
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σΗΟΚΌῦΞ. 

ΞΘ ΠΌΡΠ, 1598 -- 1549 ΞξΞ Απηβηορμο, 1676 -- 1687. 

'Τ͵ΙΟΟΠαΙΟ ΞΥυΒίΘ ΠΊ85. 

1550 -- 1675. [διθὶο {ἸΠθίθυ. 

1688 -- 1701. ΙΔτηθὶς {τ θίου. 

1102 -- 1104. Ττοσ δῖα, νυ Ἰοηρβ γοβοϊνϑά. 

1705: ΜΟΙοΟσθαΒ ἐπι ποῖοσ; τ τ πτοι 8. 

1706. ΟΠοΥϑιηθιο. 

1101 -- 1711. Απερεδβίίο βυϑβίοθχη. 

1717 -- 1722. ΕἸγοοηΐο βυβίθιη. Μ. 9258 ἰῇ 2609. 

ΓΠΘ6 ἰὈγῚὴ5 816 

Ξ- πὸ πτ'Π ν΄ 

8δηα 

Ξὸ Ξε Ξῦξσ-ς 

1724 -- 1728. Απαρεβίβ. 

1729 -- 1795. Τ)δοίν]ο. 

1796. ΑἸ γοοηϊο. 

175]: ἸΑΤΩΊΟ.- 

1738 -- 1740. ΤΙοοδδῖο. 

1741. Ἰδγηθῖο. 

1742. "Γτοοδαια. 

1743. Ἰδιηθῖο. 

1744. '"ΓΥΟΟἢΔ1Ο. 

1745. 1746. [Διη 16. 

1:41]. Ττοομαῖς.- 

ΤῊΒΕ ΕΝ... 
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Μϑάο ὃν ΠΙΒΕΑΕΥ ΒΌΚΕΑΌ 
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